
Na podlagi veljavne zakonodaje (Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 
(UL … št. 34/84 in 26790 ter Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v 
Mestni občini Nova Gorica – Uradno glasilo Občine Brda, Mestne občine Nova Gorica in Občine 
Šempeter – Vrtojba št. 10/99) je Svet Krajevne skupnosti  Solkan kot koncesionar solkanskega 
pokopališča in pripadajočih objektov na seji dne 22. aprila 2013  sprejel spremembe in dopolnitve k 
obstoječemu  
 
PRAVILNIKU O UPRAVLJANJU S SOLKANSKIM POKOPALIŠČEM 
 

1. člen 
Krajevna skupnost Solkan upravlja s solkanskim pokopališčem, mrliško vežico in poslovilno dvorano. 
Ta pravilnik ureja odnose z najemniki grobov in izvajalci pogrebnih dejavnosti. 
 

2. člen 
Najemniki grobov so osebe, ki imajo s KS Solkan (upravljalcem) sklenjeno pogodbo o najemu groba. 
Izvajalci pogrebnih dejavnosti so pooblaščeni za opravljanje teh dejavnosti na podlagi pogodb, 
sklenjenih s KS. 
V primeru smrti najemnika groba, je treba pogodbeno razmerje urediti z novo pogodbo, upoštevajoč 
določila tega pravilnika. 
 

3. člen 
Vzdrževanje in red na pokopališču opravlja KS  preko pooblaščenega oskrbnika pokopališča. 
Najemniki grobov so dolžni izvajati opravila, ki jih določata pravilnik in najemna pogodba. Izvajalci 
pogrebnih dejavnosti se morajo ravnati po določilih tega pravilnika in pogodbi, sklenjeni s KS. V 
območje groba spadata še stezi na levi strani groba in pred njim. Glavne steze urejuje upravljalec  
pokopališča.  
Vse pokopališke dejavnosti se opravljajo z vednostjo in soglasjem oskrbnika. 
 

4. člen 
Na solkanskem pokopališču se praviloma pokopavajo umrli krajani, ki imajo stalno bivališče na 
območju KS Solkan in prebivalci solkanskih zaselkov Ščedne, Zdor in Na potokih, ki imajo na dan  
uveljavitve tega pravilnika že sklenjene najemne pogodbe. Imenovani so upravičenci do prostih 
grobov, v kolikor so na razpolago. Izjema so le najemniki grobov iz drugih območij, ki jim je bil grob 
dodeljen, preden je prevzela upravljanje pokopališča KS Solkan. 
 

5. člen 
Pogodba o najetju groba se sklepa med upravljalcem in najemnikom za dobo 10 let, ki je tudi 
predpisana mirovalna doba. 
Po preteku te dobe mora najemnik po prejemu obvestila upravljalca zahtevati podaljšanje pogodbe 
za nadaljnjih 10 let. V kolikor tega ne stori v roku 1 meseca po prejemu obvestila, se šteje, da se 
najemnik odreka najemni pravici do groba in v tem primeru ga prevzame upravljalec pokopališča. 
 

6. člen 
Upravljalec  pokopališča ima pravico predčasno odpovedati najemno pogodbo in odstopiti od nje, če: 

- najemnik ne plačuje najemnine v skladu s pogodbo, 
- najemnik groba ne vzdržuje kot je določeno v pogodbi ali v tem pravilniku 
- najemnik izjavi, da po preteku mirovalne dobe ne želi več najeti groba, 
- najemnik ne zahteva podaljšanja pogodbe v predpisanem roku. 

 
 
 
 



7. člen 
Upravljalec pokopališča odpove pogodbo, če najemnik v roku enega leta po prejemu obvestila  
oskrbnika ne uredi groba. V tem primeru lahko upravljalec   na stroške najemnika uredi grob in 
zahteva v roku 15 dni po ureditvi groba plačilo opravljene storitve. 
 

8. člen 
Najemnik groba ne more oddati groba v podnajem. Grob ni predmet dedovanja. Pravni naslednik 
najemnika vstopi v najemno razmerje z upravljalcem z vsemi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz 
pogodbe in tega pravilnika. 
 

9. člen 
Grobnih parcel ni mogoče rezervirati vnaprej. 
Krajevna skupnost Solkan lahko dodeli grob krajanu, ki ima bivališče v skladu s 4. členom Pravilnika, 
na podlagi izjave dosedanjega najemnika groba in pod pogojem, da še nima v najemu groba. 
 

10. člen 
Grob mora biti urejen na krajevno običajen način v roku enega leta po opravljenem pokopu. 
Urejenost na krajevno običajen način pomeni postavitev nagrobnega obeležja z imenom in priimkom 
pokojnika. 
 

11. člen 
Najemnik ima lahko v najemu samo en grob. Izjema je lahko samo v primeru, ko ni mogoče opraviti 
pokopa v isti grob, ker ni pretekla mirovalna doba in če upravljalec razpolaga s prostim grobom. Tak 
grob se podeljuje le za dobo 10 let, s tem da je za ta grob nedopustno podaljševanje pogodbe. 
 

12. člen 
V grob se poleg najemnika groba lahko pokopljejo tudi njegovi ožji sorodniki. 
Ob smrti najemnika imajo njegovi najbližji sorodniki pravico zahtevati od upravljalca pokopališča 
sklenitev nove najemne pogodbe za dobo 10 let od smrti najemnika dalje. 
Najbližji sorodniki po vrstnem redu so: zakonec, otroci in zakonci otrok.  
Kadar je število otrok večje, se morajo le-ti med seboj sporazumeti kdo bo najemnik groba in podati o 
tem pisno izjavo upravljalcu pokopališča. 
 
V slučaju, da pokojni najemnik groba nima ožjih sorodnikov v smislu določil gornjega odstavka, imajo 
pravico do groba pokojnikovi bratje in sestre, ki se morajo sporazumeti o novem najemniku groba.  
V kolikor pokojni najemnik nima bratov in sester oz. ti niso več živi, imajo pravico do groba vnuki, če 
imajo v njem pokopane stare starše. 
Če umrli najemnik nima ožjih sorodnikov, preide grob na upravljalca, ki z njim razpolaga v smislu 4. 
člena pravilnika.  
V kolikor se novemu najemniku dodeli star grob, mora prejšnji najemnik, če to želi,  poskrbeti za 
prenos posmrtnih ostankov in obeležij v tem grobu pokopanih oseb na drugo mesto, na lastne 
stroške. V kolikor obeležje ostane, ga novi najemnik odstrani na svoje stroške. 
Prejšnji najemnik ali njegovi nasledniki v teh primerih ne morejo postavljati pogojev KS, ker grob 
preide v upravljanje KS. 
 

13. člen 
Novi najemnik mora ohraniti obeležja pokopanih oseb, tako da na za to posebej določenem mestu 
namesti ploščico s podatki pokojnega 
 

14. člen 
Dovoljuje se prenos najemne pravice na drugega krajana, ki živi na območju KS Solkan in v 4. členu 
tega pravilnika navedenih zaselkih, vendar le na osnovi pisne izjave dotedanjega najemnika, o čemer 



odloča Komisija za upravljanje pokopališča. Z novim najemnikom se sklene nova najemna pogodba za 
preostalo dobo najema. 
 

15. člen 
Izvajalec pogrebne dejavnosti, ki opravlja pokop pokojnika, je dolžan preveriti: 

- upravičenost naročnika do groba,  
- veljavnost najemne pogodbe in lokacijo (številko) groba, 
- lokacijo za izkop za krsto ali žaro,  
- razpoložljivost mrliške vežice ali poslovilne dvorane. 

Za vsak prvi pokop se zahteva poglobljen izkop in upoštevanje načrta pokopališča. 
Izvajalec pokopa je dolžan poskrbeti, da pri izkopu ne pride do poškodb na sosednjih grobovih. 
Izvajalec pokopa je obvezen vzpostaviti grob in steze na straneh ter pred grobom v prvotno stanje. 
 

16. člen 
Po prekopu grobov, za katere ni zahtev po podaljšanju najemne pogodbe oziroma preidejo na 
upravljalca v smislu 6. člena pravilnika, se posmrtni ostanki prenesejo v skupno grobišče, ki ga ureja 
in oskrbuje upravljalec. 
 

17. člen 
Nagrobna obeležja starih grobov,se po odločitvi Komisije za upravljanje pokopališča pri KS Solkan 
namestijo ob pokopališkem obzidju. 
 

18. člen 
Za izvajanje določb tega pravilnika skrbi Svet KS. Vse sporne primere rešuje komisija Sveta KS, vendar 
le na skupnih sestankih z najemniki oziroma upravičenci. Komisija vodi ustrezen zapisnik in sestavi 
pisne in obojestransko podpisane sporazume ali pogodbe. Tako podpisani sporazumi in pogodbe se 
hranijo v arhivu upravljalca pokopališča. 
V kolikor med najemniki oziroma med sorodniki in komisijo ne pride do ustreznih rešitev v smislu 
določb tega pravilnika, zadevo obravnava še Svet KS, nato  se napoti nezadovoljno stranko na 
pristojno sodišče. 
 

19. člen 
Oskrbnik pokopališča ima pravico in dolžnost opozarjati najemnike na obveznost izvajanja določb 
pravilnika in pogodbe, ki zadevajo red na pokopališču in vzdrževanje grobov. 
 

20. člen 
Najemnina se pobira letno vnaprej do 30. 3. v tekočem letu  po sprejetem sklepu župana MONG o 
potrditvi cen najema grobov. Sredstva, zbrana iz najemnin se uporabljajo za vzdrževanje in obnovo 
pokopališča,  pokopaliških objektov in kritje stroškov upravljanja pokopališča. 
 

21. člen 
Določbe tega Pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za žarne grobove in žarno pokopališče. 
 

22. člen 
V izjemnih primerih, ki niso urejeni v tem pravilniku, odloča o najemu groba na  pokopališču Komisija 
Sveta KS Solkan in Svet KS Solkan. 
 
 
 
 
 
 



23. člen 
Dopolnitve tega pravilnika stopijo v veljavo z dnem, ko jih sprejme Svet KS Solkan. 
 
 
Številka:  007-1/13 
Datum:   29. 4. 2013 
                 
                                                                                                             PREDSEDNIK SVETA KS 
                                                                                                                     Jožef Leban 


