
Stran 1 

 

 
Na podlagi Odloka o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter izvajanju pogrebnih 
storitev v Občini Krško, (Ur. List RS št. 33/07, 45/09 in 97/11), 107. člena Statuta 
Občine Krško (98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) in 
pokopališkega reda za pokopališče Podbočje (št. 354-64/2013-4 z dne 28.1.2014) 
sklepata: 
 
 
 
KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE, Podbočje 70, 8312 Podbočje, ki jo zastopa 
predsednik sveta KS Podbočje g. ………………… 
(v nadaljevanju upravljalec pokopališča) 
 
in 
 
Priimek in ime  

Naslov  

Pošta  

EMŠO:             

Davčna št:  

Tel. št.   

(v nadaljevanju najemnik) 
 
 
 

P O G O D B O  
 
 

o najemu grobnega prostora št. ____________ na pokopališču Podbočje  
tip: ___________ 

 
 

1. člen 
 
S to pogodbo se urejajo medsebojne dolžnosti in pravice med upravljalcem 
pokopališča kot najemodajalcem in najemnikom grobnega prostora.  
 

2. člen 
 
Uporabno pravico za grobni prostor pridobi najemnik s plačilom najemnine za najeti 
grobni prostor.  
 

3. člen 
 
Najemnik grobnega prostora je dolžan vsako leto plačati najemnino za stroške 
vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališču v Podbočju po vsakoletnem 
veljavnem ceniku, ki ga sprejme Svet KS Podbočje v 60 dneh po prejemu računa. 
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4. člen 
 
Upravljalec pokopališča zagotavlja vzdrževanje javnih površin, tekočo vodo in 
urejeno mrliško vežico s pomožnimi prostori.  
 

5. člen 
 
Upravljalec pokopališča  odda najemniku s to pogodbo grobni prostor za nedoločen 
čas.  
 

6. člen 
 
Upravljalec pokopališča odpove pravico uporabe grobnega prostora oziroma 
razveljavi sklenjeno pogodbo v primerih: 

- če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna 
najemnine za preteklo leto, 

- če najemnik ne vzdržuje redno grobnega prostora kljub posebnemu pisnemu 
opozorilu upravljalca,  

- če najemnik v roku enega leta od sklenitve pogodbe ne uredi grobnega 
prostora v skladu z odlokom o pokopališkem redu Občine Krško.  

 
7. člen 

 
Najemnik lahko odpove pogodbo o najemu grobnega prostora kadarkoli, s pisno 
odpovedjo, pri čemer je potrebno upoštevati mirovalno dobo (10 let od zadnjega 
pokopa). V nasprotnem primeru je potrebno plačati najemnino do konca mirovalne 
dobe v enkratnem znesku.  
 

 
    8. člen 

 
Najemnik mora v 30 dneh po poteku ali razveljavitvi najemne pogodbe odstraniti 
opremo grobnega prostora. V kolikor ne odstrani opreme v določenem roku, jo po 
predhodnem opozorilu najemniku grobnega prostora odstrani upravljalec pokopališča 
na stroške najemnika.  
 

9. člen 
 
Najemnik groba je pri ureditvi groba dolžan upoštevati sledeče: 

- površina grobnega prostora je lahko poljubno obdelana, meje med grobovi 
morajo biti jasne in poti nakazane, zasaditev ne sme posegati v sosednje 
površine in ne sme presegati višine 1,5m, 

- Največje dovoljene mere  grobnih prostorov  in nagrobnih spomenikov so 
naslednje:  

- a) enojni grob širina 1,2m, dolžina 2,4m 
- b) dvojni grob širina 1,8m, dolžina 2,4m 
- c) višina nagrobnega spomenika 1,5m 

 
Nagrobni spomeniki so izdelani iz obdelanega kamna različnih barv.  
Nagrobni prostor mora biti urejen v skladu s celostno podobo pokopališča. 
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10. člen 
 
Pred začetkom izvajanja kamnoseških del morata najemnik in izvajalec predložiti 
upravljalcu pokopališča načrt z merami nagrobnega spomenika in podati vlogo za 
izdajo soglasja za izvajanje kamnoseških del. 
 
 

11. člen 
 
Najemnik grobnega prostora je dolžan: 

- na pokopališču in pripadajočih objektih izražati globoko spoštovanje do 
pokojnih,  

- ločevati, odlagati smeti in odpadke na za to določen prostor, 
- skrbeti za to, da ne poškoduje drugih grobov, 
- sporočiti upravljalcu pokopališča spremembo naslova.  

 
12. člen 

 
Najemnikom grobnih prostorov je prepovedano: 

- nedostojno vedenje, glasno smejanje, vpitje, žvižganje, razgrajanje na 
pokopališču, 

- stopanje in hoja po drugih grobnih prostorih, 
- vodenje živali na pokopališču,  
- odlaganje smeti in drugih odpadkov izven določenega prostora, 
- trganje zelenja in cvetja na tujih grobnih prostorih,  
- onesnaževanje pokopališča in poškodovanje prostorov, naprav in predmetov 

ter nasadov, 
- vožnja s kolesom ali motornim vozilom, 
- poškodovanje grobnih prostorov, 
- odlaganje zemlje, robnikov ali drugega materiala, ki ostane od prenove 

grobnih prostorov v kontejnerje za smeti.  
 
 

13. člen 
 
V kolikor najemnik ne more sam vzdrževati grobnega prostora, je dolžan proti plačilu 
vzdrževanje poveriti drugi osebi ali  upravljalcu pokopališča, za kar skleneta posebno 
pogodbo.  
 

14. člen 
 
Najemnik grobnega prostora imenuje za svojega pravnega naslednika, na katerega 
se prenesejo vse pravice in dolžnosti, če najemnik sam ne more več uživati ali 
izvrševati pravic iz te pogodbe. V primeru, da pravni naslednik prenesenih pravic in 
dolžnosti ne izvrši, lahko najemodajalec prekine pogodbo.  
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Najemnik grobnega prostora ali njegov pravni naslednik ne more brez soglasja 
upravljalca pokopališča prenesti uporabne oz. razpolagalne pravice nad grobnim 
prostorom na drugega upravičenca.  
 

15. člen 
 
Najemnik grobnega prostora ali njegov pravni naslednik grobnega prostora ne more 
prodati ali podariti drugemu koristniku.  
 

16. člen 
 
Najemnik grobnega prostora je seznanjen z načinom ureditve pokopališča in s 
pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz te pogodbe.  
 

17. člen 
 
Najemnik grobnega prostora se obvezuje, da bo javil spremembo naslova svojega 
bivališča upravljavcu pokopališča v pisni obliki. V kolikor tega ne stori, se šteje, da je 
odpovedal pogodbo in se lahko pogodba razveljavi. V kolikor sprememba bivališča 
najemnika ni javljena, najemnik s podpisom te pogodbe upravljalca pokopališča 
pooblašča, da lahko na podlagi te pogodbe pridobi podatke o bivališču najemnika od 
pristojnih državnih organov. 

 
18. člen 

 
Morebitne spore stranki rešujeta sporazumno, v nasprotnem primeru pa pristojno 
sodišče v Krškem. 
 

19. člen 
 
Pogodba prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank.  
 
Pogodba je napisana v treh izvodih, od katerih prejmeta vsaka stranka en izvod, tretji 
izvod pa se dostavi v računovodsko službo upravljalca. 
 
 
Najemnik:       Upravljalec: 
OLOVEC DARJA 
 
Datum: ………………..     KS Podbočje 
         
Podpis:………………. ………..     
        ………………………… 

 
    

 
      Datum: ………………….. 

    


