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Zadeva: Obravnava poročil o izvajanju pokopališke dejavnosti na pokopališčih v Občini 
Semič za leto 2007 in plana dela za leto 2008 
 
 
V občini Semič so naslednja pokopališča: Brezova Reber, Novi Tabor (Črmošnjice) Gradnik, Krvavčji Vrh, 
Semič, Nestoplja vas, Rožni Dol in Planina. Na pokopališču Planina je bil zadnji pogreb v osemdesetih 
letih 20 stoletja, ostala pa se stalno uporabljajo. Za delo na posameznem pokopališču skrbi krajevni 
odbor, katerega izberejo krajani sami, odbori delujejo po krajevnih običajih in dogovorih z uporabniki. V 
nadaljevanju je prikazano delo posameznih odborov. 
 
 
Številka: 352-07-01/2003-26 
 
1. Obravnava in sprejem poročila o izvajanju pokopališke dejavnosti in plana del  na pokopališču 

Sv. Duh - Semič 

 
Pokopališče Sv. Duh – Semič je največje pokopališče na območju občine Semič na katerem je 487 
grobov.  
 
V skladu s pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč 
na pokopališču Sv. Duh, je upravljavec pokopališča dostavil letno poročilo o izvajanju gospodarske javne 
službe. V letnem poročilo je prestavitev dejavnosti, opis pokopališča, plačevanje najemnin za grobove, 
izdatki v letu 2007, plan dela v letu 2008 ter zapažanja upravljavca. 

 

Veliko investicijskih del se je izvedlo v letu 2006 (Izvedba tlakovanja in nasutja ob zidovih cerkve zaradi 
sanacije vlage v zidovih, ureditev odvodnjavanja strehe cerkve s izvedbo ponikalnice, sanacija AB venca 
podpornega zida in fugiranje kamnitega zidu okoli pokopališča, ureditev poti na starem delu pokopališča, 
izkop zemlje, nasip kamnitega materiala in izvedba zaključnega sloja s tlakovci). V letu 2007 so se 
izvajala redna vzdrževalna dela. 

 

V letu 2008 je predvidena izvedba naslednjih del: 

- izdelava ureditvenega načrta za celoten kompleks pokopališča 
- za izgradnjo parkirišča ob pokopališču je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, z deli se naj bi 

začelo v l. 2008 
- ureditev prostora gramoz 
- položitev tlakovcev pri vodnjaku na pokopališču  
- ureditev novega dela pokopališča, prostora za žarne pokope  
- zamenjava vrat na moškem wc 
- ureditev socialnih grobov. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Številka: 352-07-02/2003-21 
 
2. Obravnava in sprejem poročila o delu in planu del pokopališko - pogrebnega odbora Kot – 
Brezje 

 
Pokopališko - pogrebni odbor Kot – Brezje je dostavil delovno in finančno poročilo za leto 2007 in 
program dela s finančnim planom za leto 2008.  
 

V letu 2007 je bilo izvedeno: 

- postavitev nadstreška pred mrliško vežico 
- postavitev svetil na nadstrešku 
- ureditev pokopališča 
- redno delo. 

 
V letu 2008 planirajo izvesti: 

- ureditev prostora za posip pepela pokojnih 
- zamenjava svetil v mrliški vežici 
- zamenjava žlebov v mrliški vežici 
- pleskanje ograje na opornem zidu 
- pleskanje nadstreška 
- pleskanje prostorov mrliške vežice 
- vzdrževanje skozi vse leto 
- izvedba žegnanja. 

 
 
 
Številka: 354-19/2007-4 
 
2. Obravnava in sprejem poročila o izvajanju pokopališke dejavnosti in plana del na pokopališču 

Rožni Dol 

 
Odbor pokopališča Rožni Dol skrbi in dela tudi za objekt cerkve v Rožnem Dolu, ki deluje občasno ob 
večjih delih na pokopališču in cerkvi. Potrebna finančna sredstva za izvedbo del pridobijo z zbiranjem na 
osnovi predračuna izvajalca. Za vzdrževanje pokopališča ne pobirajo grobnine, lastniki grobov sami 
skrbijo za grobove in pokopališče.  
 
V letu 2008 in v prihodnje planirajo izgradnjo mrliške vežice, oz. izvedbo temeljite rekonstrukcije 
obstoječe vežice, katero bi bilo potrebno priključiti na vodovodno in elektro omrežje.  
 
Obnoviti bi bilo potrebno strehico nad vhodom na pokopališče.  
 
 
 
Številka: 354-23/2007-4 
 
3. Obravnava in sprejem poročila o delu in planu del Pokopališkega odbora Črmošnjice 

 
V letu 2007 so se na pokopališču izvajala manjša vzdrževalna dela in zaključna dela pri izvedbi 
elektroinštalacij v cerkvi. 
 
V letu 2008 planirajo popravilo dovozne poti in popravilo škarpe okrog pokopališča. Radi bi začeli z 
aktivnostmi za izgradnjo mrliške vežice, to je pridobitev zemljišča in izdelava projekta. 
 
 
 
Številka: 354-24/2007-4 
 
4. Obravnava in sprejem poročila o delu in planu del Pokopališkega odbora Krvavčji Vrh 

 
Najemniki grobov na pokopališču Krvavčji Vrh plačujejo najemnino za 10 letno obdobje in ne plačujejo 
letnega zneska grobnine za tekoče vzdrževanje. Iz tako pridobljenih sredstev izvajajo potrebna dela.  



V letu 2007 je bilo izvedeno: 

• Uredili smo ograjo na stopnišču 
• Nasuli smo pesek na poteh na pokopališču 
• Košnja trave na in ob pokopališču 
• Nabavljena notranja oprema za mrliško vežico. 

 
V letu 2008 planirajo izvesti: 
 

• Tlakovanje poti s tlakovci na pokopališču 
• Zasaditev prostora med pokopališčem in mrliško vežico (živa meja ) 
• Ureditev zelenice pred mrliško vežico 
• Nabava opreme za mrliško vežico (miza , stoli….) 
• Položitev keramičnih ploščic na stopnišče in ureditev pločnika ob vežici 
• Ureditev zemljiškega stanja parcel mrliške vežice 
• Ureditev prostora za komunalne odpadke pri vežici 
• Ureditev pogrebne poti (asfaltiranje poti okrog pokopališča, ureditev poti ob severni strani cerkve 

– pogoj soglasje lastnika) 
• Izdelava podpornega zidu  na severni strani pokopališča 
• Sanacija glavnega zida na severni strani pokopališča 
• Košnja trave in ostala vzdrževalna dela. 

 
 
 
Številka: 354-26/2007-4 
 
5. Obravnava in sprejem poročila o delu in planu del Pokopališkega odbora Brezova Reber 

 
Na Brezovi Rebri so krajani Osojnika, Brezove Rebri in Malin zgradili mrliško vežico, katera je bila 
dokončana konec leta 2007. Od denarja od grobnin so nabavili še nekaj notranje opreme in uredili 
okolico. 
 
Pri cerkvi so v letu 2007 napeljali vodovod, položili kulir plošče, zgradili škarpo in uredili zelenje.  
 
V letu 2008 planirajo ureditev vhoda do cerkve in položiti tlakovce okrog cerkve. 
 
 
Številka: 354-27/2007-4 
 
6. Obravnava in sprejem poročila o delu in planu Pokopališkega odbora Gradnik 

 
Pokopališki odbor Gradnik je istočasno tudi cerkveni odbor, kateri skrbi za obnovo cerkve in pokopališča 
na Gradniku. Pokopališče Gradnik uporabljajo še vaščani Gradnika, Sodjega Vrha  in Praproč. Pogrebno 
službo na pokopališču izvaja podjetje Kukar iz Semiča.  
 
V letu 2007 so se na pokopaličšu in cerkvi izvedle naslednje aktivnosti: 

- Obnovila se je notranjost cerkve (zamenjava dvojih notranjih vrat, zamenjava dotrajanih klopi, 
obnova kora, nabava novega lestenca) 

- Na pokopališču so se položili tlakovci 
- Uredilo se je odvodnajvanje meteornih vod na pokopališču 
- Na pokopališču so se uredile dve zelenici 
- Delno so se uredili vhodi na pokopališče. 

 
Plan za aktivnosti v letu 2008: 

- gradnja škarpe ob pokopališču v dolžini 32 m,  
- greznica pri mrliški vežici  
- asfaltiranje in ureditev glavnega vhoda na pokopališče  
- nabava lijaka s tekočo vodo na pokopališču. 

 
 
Pripravil:                                                                                                     Predlagatelj: 
Boštjan Ogulin                                                                                            Ivan Bukovec, župan 


