KRAJEVNA SKUPNOST LESCE
ALPSKA CESTA 58
4248 LESCE

Datum: 28.JUNIJ 2005

P R A V I L N I K
O GOSPODARJENJU NA POKOPALIŠČU

Pravilnik je bil sprejet po predlogu pokopališke uprave na 12. seji Sveta Krajevne skupnosti Lesce, dne 28.6.2005.

I.

UPRAVLANJE NA POKOPALIŠČU
S pokopališčem, ki je komunalni objekt, v celoti upravlja Krajevna skupnost Lesce, ki preko svojih izvršilnih
organov vodi vzdrževanje, dograjevanje in tekoče gospodarjenje.

II .

PROSTORSKA UREDITEV POKOPALIŠČA
1.

Grobovi za starim obzidjem

Pokopališče za starim obzidjem je v upravljanju Sveta krajevne skupnosti Lesce. Število grobov in njihovo
razporeditev določa pokopališka uprava.
Na pokopališče za starim obzidjem so možni pokopi pokojnikov v zemljo in shranjevanje pepela pokojnikov v
žarne jame.
2.

Grobovi za žarnim zidom

Pokopališče za žarnim zidom je v upravljanju Sveta krajevne skupnosti Lesce. Število grobov in njihovo
razporeditev določa pokopališka uprava.
Na pokopališče za žarnim zidom so možni pokopi pokojnikov v zemljo in shranjevanje pepela pokojnikov v žarne
jame.
3.

Grobovi v žarnem zidu

Del pokopališča, ki ga predstavlja žarni zid je v upravljanju Sveta krajevne skupnosti Lesce.
V žarne omarice se shranjujejo žare z pepelom pokojnikov.
4.

Žarni grobovi

Del pokopališča, ki ga predstavljajo žarni grobovi je v upravljanju Sveta krajevne skupnosti Lesce.
V žarne grobove se shranjujejo žare z pepelom pokojnikov.
Najemniki zemljišča na pokopališču v Lescah, ki imajo že grobove na zemljišču za starim obzidjem in za novim
žarnim zidom, lahko pridobijo v najem žarno omarico ali žarni grob, če se dokončno odpovedo zemeljskemu
grobu in odstranijo z njega spomenik, ter s tem omogočijo pokop drugim najemnikom. Zamenjava se opravi s
plačilom razlike najema med zemljiščem in žarnimi grobovi.

III.

NAJEM GROBOV, ŽARNIH OMARIC IN ŽARNIH GROBOV
Zemeljski grob, žarno omarico ali žarni grob lahko najame prebivalec KS Lesce ( leške fare) , oziroma druga
oseba, če je bil umrli prebivalec KS Lesce( leške fare). Na pokopališču v Lescah je lahko pokopan umrli, ki je bil
rojen na območju KS Lesce ( leške fare) ali je tu živel neposredno pred smrtjo oziroma na območju KS Lesce
živijo osebe, ki imajo po tem pravilniku pravico do najema groba oziroma žarne omarice.
Žarno omarico lahko najamejo svojci umrlega le, če še nimajo omarice ali zemeljskega groba. Svojci umrlega
imajo že v najemu žarno omarico ali zemeljski grob takrat, kadar je umrli v sorodu z umrlimi pred njim in so bili
le ti v naslednjem sorodstvenem razmerju z umrlim: oče, stari oče, mati, stara mati, žena, mož, otrok, sestra in brat
(če nimata svoje družine). V kolikor iz te sorodstvene vezi nastane nova družina, ima pravico do najema novega
zemeljskega groba ali žarne omarice.
V isto žarno o omarico se lahko shranijo tudi žare pokojnikov, ki niso v sorodu s pred njim umrlimi, če s tem
soglaša najemnik žarne omarice in svojci umrlega.

V že najetih grobovih in žarnih omaricah so lahko pokopani, oziroma je shranjen pepel umrlih, ki niso rojeni na
območju KS Lesce ali niso tu živeli neposredno pred smrtjo, če s tem soglaša najemnik groba ali žarne omarice.
1.

Zemeljski grobovi

Zemljišče, na katerem je grob, je možno pridobiti le v uporabo proti najemnini, ki jo določa upravljalec
pokopališča.
Velikost zemljišča, mesto groba a pokopališču in lokacijo spomenika ter njegovo velikost določa pokopališka
uprava.
Na novo pridobljeni grobovi so enojni.
Pokopališka uprava ima pravico zmanjšati velikost grobov, ki niso enojni, če s tem ni najemniku zemljišča za
grob, ki je večji od enojnega, povzročena materialna škoda ali se najemniku zemljišča povrnejo stroški preureditve
in če se s tem pridobi prostor za dodaten zemeljski grob ali zemljišče za druge potrebe vezane na gospodarjenje s
pokopališčem.
2.

Žarne omarice

2.1. Število
Žarne omarice so razporejene v novem žarnem zidu, ki omejuje prostor pokopališča, ter na obnovljenem starem
obzidju od vežic proti glavnemu vhodu. Skupno število žarnih omaric je 119 in sicer
-na JZ zidu
32 omaric
št.
1 - 32
-na SZ zidu
38 omaric
št.
33 - 70
-na SV zidu
39 omaric
št.
71 - 109
-na V zidu
10 omaric
št.
110 - 119
2.2. Možnost najemanja
Žarno omarico lahko najamejo:
1.

Svojci umrlih, ki še nimajo zemeljskega groba ali žarne omarice.

2.

Svojci umrlih, ki se odpovedujejo zemeljskemu grobu na zemljišču za starim obzidjem in za novim žarnim
zidom

3.

Svojci umrlih, katerih ostanki pepela so bili začasno shranjeni v zemeljskih žarah, če že nimajo v najemu
zemeljski grob.

4.

Svojci umrlih, ki morajo zemeljski grob odstraniti zaradi potreb pri upravljanju s pokopališčem, pa so se
odločili za žarno omarico.
Svojci umrlih, ki morajo zemeljski grob odstraniti zaradi potreb pri upravljanju s pokopališčem, se v zameno
lahko odločijo za zemeljski grob na drugi lokaciji.

5.

Najem groba ali žarne omarice pred smrtjo ni možen.

2.3 Vsebina napisa na plošči žarne omarice
Na plošči žarne omarice je možen le enoten napis z naslednjo vsebino:
1.

Simbol v obliki križa, katerega velikost je največ 10x20cm
ali
simbol v obliki vejice, katera velikost je največ 10x20cm
ali
simbol v obliki vrtnice v velikosti največ 10x20cm

2.

Priimek družine, katere pepel umrlih je shranjen v žarnih omaricah. Kadar bo na plošči priimek družine, je
možen napis priimka brez končnice ali pa napis priimka s končnico –jevi, -evi, -ovi, in podobno.
V primeru, da se priimek rodbine menja, ali da se sporazumejo tako, najemik žarne omarice in svojci umrlega,
se na spominsko ploščo vpiše več družinskih imen:
ali
priimek in ime umrlega, kadar na spominski plošči ni priimka družine oziroma kadar je v tako žarno omarico
shranjena žara s pepelom pokojnika, ki je v trenutku smrti imel drugačen priimek, kot je priimek družine, ki
ima v najemu žarno omarico.

3.

Znak zvezdice in datuma rojstva oziroma samo letnica, če ni možno vseh podatkov napisati v dveh vrsti.

4.

Znak pomišljaj – ali križ + in datum smrti oziroma samo letnica, če ni možno vseh podatkov napisati v dveh
vrsti.
Vsi napisi priimkov umrlih so lahko le taki in v vsebini, ki so bili napisani v osebni izkaznici umrlega.
Za napis na spominski plošči se za podatke vsakega umrlega lahko uporabi največ dve vrsti. V primeru, da
zaradi dolžine priimka in imena ter datumov dve vrsti ne zadoščata, se obseg podatkov zmanjša.

2.4. Oblikovanje, velikost in izvedba napisa na plošči žarne omarice
Velikost spominske plošče je 76 x 60cm in je pritrjena na zid z enakimi medeninastimi vijaki ( samovoljna
menjava vijakov ni možna ).
Črke ali nalepljene številke so tehnično lahko izdelane tako, da so vgravirane v granitno ploščo in poudarjene
z zlato folijo. Način gravure in barva folije je enotna na vseh ploščah in jo določa upravljalec pokopališča.
1.

Napis priimka družine je na plošči razporejen na sredino in 7cm od zgornjega roba plošče.

2.

Napis prvega priimka , imena, simbola rojstva, datuma oz. letnice rojstva, simbola smrti in datuma oz. letnice
smrti, je na plošči, ki nima na začetku (zgoraj) napisa priimka družine 10cm od zgornjega roba plošče.

3.

Simbol v obliki križa, vejice ali vrtnice je v levem zgornjem kotu spominske plošče 7cm (za 1. točko) oz.
9cm (za 2. točko) od zgornjega robu in 3cm od levega robu plošče.

4.

Razmak med družinskim priimkom in imenom ( izjemoma priimkom in imenom) prvega umrlega je 5cm, med
imeni pozneje umrlih pa 1,5cm.

5.

Vsi napisi so lahko izvedeni samo v logotipu imenovanim latino v naslednjih velikostih:
a) družinski priimek
5cm
velike tiskane črke
b) priimek umrlega
3cm
velike tiskane črke
c) ime umrlega
3cm
velike tiskane črke
d) leto rojstva in smrti
2,5cm
arabske številke

6.

Izvedbo napisa na spominski plošči organizira in naroči le upravljalec pokopališča. Svojci umrlih naročijo in
plačajo izvedbo napisa pri upravljalcu pokopališča, ki skrbi za enotno oblikovano izvedbo napisov.

7.

Najemnik žarne omarice lahko sname spominsko ploščo le po predhodnem dovoljenju upravljalca
pokopališča.

2.5. Način shranjevanja v žarne omarice
1.

Žara z ostanki pepela umrlega se po zaključku žalne slovesnosti shrani v prostoru za spominsko ploščo.

2.

Spominsko ploščo pred žalno slovesnostjo sname upravljalec pokopališča in poskrbi za napis.

3.

Po zaključku žalne slovesnosti upravljalec pokopališča začasno zapre žarno omarico s ploščo brez napisa, ki
jo pozneje, ko se izvede napis, zamenja

4.

Cvetje, ki je bilo neposredno pred pogrebom prineseno v spomin pokojniku, se razporedi ( če tako želijo
svojci) ob žarnem zidu pred spominsko ploščo.

5.

Žarna omarica je polna, ko se shrani 10 žar, nato se lahko prične postopek za najem druge.

2.6. Način uporabe žarnih omaric po žalni slovesnosti in spominski simboli
1.

Sveče lahko žalujoči razporejajo samo v za to pripravljen pesek v širini pod žarno omarico.
Namestitev sveč v odprt prostor ob spominski plošči ni dovoljeno. Možna in dovoljena je namestitev
marmornate plošče v izmeri širini in globini odprtine ali po ene posode za namestitev sveče pod vsako žarno
omarico (brez pritrjevanja na steno- »laterna«).

2.

Cvetje lahko žalujoči namestijo v obliki šopka v odprt prostor ob spominski plošči. Cvetje je lahko
nameščeno v vazi in postavljeno pokonci, lahko pa je v odprt prostor postavljena posoda z zemljo za trajnice,
ki se ob rasti spuščajo po zidu navzdol.
Sajenje cvetja v pesek pod spominsko ploščo ni dovoljeno.

3.

Žarni grobovi
3.1. Število
Žarni grobovi so razporejeni na delu pokopališča za žarnim zidom. Skupno število žarnih grobov je 242.
3.2. Možnost najemanja
Žarne grobove lahko najamejo:
1.

Svojci umrlih, ki še nimajo zemeljskega groba ali žarne omarice ali žarnega groba.

2.

Svojci umrlih, ki se odpovedujejo zemeljskemu grobu na zemljišču za starim obzidjem in za novim žarnim
zidom

3.

Svojci umrlih, katerih ostanki pepela so bili začasno shranjeni v zemeljskih žarah, če že nimajo v najemu
zemeljski grob.

4.

Svojci umrlih, ki morajo zemeljski grob odstraniti zaradi potreb pri upravljanju s pokopališčem, pa so se
odločili za žarni grob.

5.

.Svojci umrlih, ki morajo zemeljski grob odstraniti zaradi potreb pri upravljanju s pokopališčem, se v zameno
lahko odločijo za zemeljski grob na drugi lokaciji.

3.3. Vsebina napisa na plošči žarne omarice
Na plošči žarne omarice je možen le enoten napis z naslednjo vsebino:
1.

Simbol v obliki križa, katerega velikost je največ 10x20cm
ali
simbol v obliki vejice, katera velikost je največ 10x20cm
ali
simbol v obliki vrtnice v velikosti največ 10x20cm

2.

Priimek družine, katere pepel umrlih je shranjen v žarnih omaricah. Kadar bo na plošči priimek družine, je
možen napis priimka brez končnice ali pa napis priimka s končnico –jevi, -evi, -ovi, in podobno.

V primeru, da se priimek rodbine menja, ali da se sporazumejo tako, najemik žarne omarice in svojci umrlega,
se na spominsko ploščo vpiše več družinskih imen:
ali
priimek in ime umrlega, kadar na spominski plošči ni priimka družine oziroma kadar je v tako žarno omarico
shranjena žara s pepelom pokojnika, ki je v trenutku smrti imel drugačen priimek, kot je priimek družine, ki
ima v najemu žarno omarico.
3.

Znak zvezdice in datuma rojstva oziroma samo letnica, če ni možno vseh podatkov napisati v dveh vrsti.

4.

Znak pomišljaj – ali križ + in datum smrti oziroma samo letnica, če ni možno vseh podatkov napisati v dveh
vrsti.
Vsi napisi priimkov umrlih so lahko le taki in v vsebini, ki so bili napisani v osebni izkaznici umrlega.
Za napis na spominski plošči se za podatke vsakega umrlega lahko uporabi največ dve vrsti. V primeru, da
zaradi dolžine priimka in imena ter datumov dve vrsti ne zadoščata, se obseg podatkov zmanjša.

3.4. Oblikovanje, velikost in izvedba napisa na plošči žarne omarice
Velikost spominske plošče je 72x60cm in je pritrjena na podnožje z enakimi nerjavnimi vijaki ( samovoljna
menjava vijakov ni možna ).
Črke in številke so tehnično lahko izdelane tako, da so vgravirane v granitno ploščo in poudarjene z zlato
folijo. Način gravure in barva folije je enotna na vseh ploščah in jo določa upravljalec pokopališča.
1.

Napis priimka družine je na plošči razporejen na sredino in 7cm od zgornjega roba plošče.

2.

Napis prvega priimka , imena, simbola rojstva, datuma oz. letnice rojstva, simbola smrti in datuma oz. letnice
smrti, je na plošči, ki nima na začetku (zgoraj) napisa priimka družine 10cm od zgornjega roba plošče.

3.

Simbol v obliki križa, vejice ali vrtnice je v levem zgornjem kotu spominske plošče 7cm (za 1. točko) oz.
9cm (za 2. točko) od zgornjega robu in 3cm od levega robu plošče.

4.

Razmak med družinskim priimkom in imenom ( izjemoma priimkom in imenom) prvega umrlega je 5cm, med
imeni pozneje umrlih pa 1,5cm.

5.

Vsi napisi so lahko izvedeni samo v logotipu imenovanim latino v naslednjih velikostih:
a) družinski priimek
5cm
velike tiskane črke
b) priimek umrlega
3cm
velike tiskane črke
c) ime umrlega
3cm
velike tiskane črke
d) leto rojstva in smrti
2,5cm
arabske številke

6.

Izvedbo napisa na spominski plošči organizira in naroči le upravljalec pokopališča. Svojci umrlih naročijo in
plačajo izvedbo napisa pri upravljalcu pokopališča, ki skrbi za enotno oblikovano izvedbo napisov.

7.

Najemnik žarne omarice lahko sname spominsko ploščo le po predhodnem dovoljenju upravljalca
pokopališča.

3.5. Način shranjevanja v žarne grobove
1.

Žara z ostanki pepela umrlega se po zaključku žalne slovesnosti shrani v prostoru pod spominsko ploščo.

2.

Spominsko ploščo pred žalno slovesnostjo sname upravljalec pokopališča in poskrbi za napis.

3.

Po zaključku žalne slovesnosti upravljalec pokopališča začasno zapre žarno omarico s ploščo brez napisa, ki
jo pozneje, ko se izvede napis, zamenja

4.

Cvetje, ki je bilo neposredno pred pogrebom prineseno v spomin pokojniku, se razporedi ( če tako želijo
svojci) ob žarnem grobu pred spominsko ploščo.

5.

Žarna omarica je polna, ko se shrani 20 žar, nato se lahko prične postopek za najem druge.

3.6. Način uporabe žarnih omaric po žalni slovesnosti in spominski simboli
1.

Sveče lahko žalujoči razporejajo samo v za to pripravljen pesek v širini pred žarnim grobom.

2.

Cvetje lahko žalujoči namestijo v obliki šopka pred spominsko ploščo. Cvetje je lahko nameščeno v vazi in
postavljeno pokonci, lahko pa na prostor pred ploščo postavljena posoda z zemljo za trajnice.
Sajenje cvetja ali ob spominski plošči ni dovoljeno.

IV.

PARKOVNA UREDITEV POKAPALIŠČA
Novo pridobljeno zemljišče na JZ, SZ, SV delu pokopališča in ob novozgrajenem žarnem zidu znotraj in zunaj je
zasajeno drevje grmičevje in ovijalke ter zasejana trava. Nameščene so tudi klopce, tako, da je dosežena parkovna
ureditev.
Na drugih delih pokopališča je možna zasaditev drevja in grmovja samo v soglasju s pokopališko upravo.
Kvaliteto peska in obseg ter način posipanja poti na pokopališču določa pokopališka uprava.

V.

POTEK POGREBNE SVEČANOSTI

1.

Vse pogrebne svečanosti, ne glede na to ali svojci pokojnika koristijo poslovilne vežice ali ne, se začnejo
na pokritem prostoru za žalno svečanost pred poslovilnima vežicama.

2.

Žalna slovesnost se opravi po krajevnem običaju v dveh delih; prvi del pred poslovilno vežico, drugi del pri
odprtem grobu.

3.

Upravljalec pokopališča lahko zagotovi poslovilni govor pokojniku v imenu sokrajanov pred poslovilno
vežico.

4.

Sestavni del pogrebne svečanosti je tudi pogrebni sprevod umrlega od poslovilne vežice do groba, ki se odvija
za novim in starim obzidjem okoli pokopališča in ne po javni cesti ob pokopališču.
V izjemnih in opravičenih primerih so lahko žalni sprevodi organizirani tudi drugače, če bo tako obliko
sprevoda odobrila pokopališka uprava.

Določilo velja za pogreb brez in z versko svečanostjo.
VI.

STROŠKI NAJEMNIN IN NADOMESTILO ZA IZGRADNJO
1.

Najemnik zemeljskega groba , žarne omarice ali žarnega groba plačuje najemnino na način in v višini, ki jo
določi upravljalec pokopališča za vsako leto ali daljše obdobje.

2.

Najemnik žarne omarice ali žarnega groba plača nadomestilo za izgradnjo v višini, ki jo določi upravljalec
pokopališča.
V primeru, da svojci umrlega ne morejo plačati takoj stroškov nadomestila za izgradnjo žarne omarice,
lahko plačajo nadomestilo v 6 mesečnih obrokih brezobrestno in obročno plačilo odobri pokopališka uprava.

Za rok odplačevanja nad 6 mesecev mora najemnik žarne omarice vložiti prošnjo. Za obročno odplačevanje
nad 6 mesecev se zaračunavajo obresti v višini kot jih zaračunava Gorenjska banka Kranj od posojil za
dovoljeno negativno stanje na osebnem računu.

VII.

PREKINITEV NAJEMA GROBA OZIROMA ŽARNE OMARICE
Če najemnik ne plača najemnine 5 (pet) let zapored lahko upravljalec pokopališča grob oziroma žarno omarico
s pokojnikovimi ostanki odstrani in odda grob drugemu najemniku.

VIII.

NAMEMBNOST SREDSTEV NAJEMNIN IN NADOMESTILA ZA IZGRADNJO ŽARNIH OMARIC IN
ŽARNIH GROBOV
Sredstva najemnin se prednostno uporabljajo za upravljanje in gospodarjenje s pokopališčem ter za njegovo
vzdrževanje. Če so sredstva še na razpolago se lahko namenijo tudi za vzdrževanje poslovilnih vežic in za
stroške poslovanja v zvezi s pokopališčem.
Sredstva nadomestil za izgradnjo žarnih omaric in žarnih grobov se prednostno namenijo za izgradnjo novih
žarnih omaric.
S sredstvi nadomestil za izgradnjo žarnih omaric in žarnih grobov gospodari in o njih odloča svet KS.

IX.

UKREP ZA IZVAJANJE PRAVILNIKA
Namen pravilnika za vzpostavitev pogojev za gospodarjenje s pokopališčem.
Za izvajanje pravilnika je odgovoren upravljalec pokopališča KS Lesce po svojih izvršilnih organih.
Pokopališka uprava po tem pravilniku je od sveta KS Lesce imenovan odbor ali posameznik. Če imenovanje ni
izvedeno ima pooblastilo v zvezi s tem pooblastilom predsednik sveta KS.
Uporabniki pokopališča, ki ga uporabljajo v nasprotju s tem pravilnikom in v nasprotju z navodili
upravljalca, so materialno in moralno odgovorni za posledice.
V primeru, da na prvi poziv upravljalca uporabnik pokopališča ne vzpostavi stanja skladnega s tem pravilnikom
ali pravnomočnimi sklepi upravljalca pokopališča, lahko tako stanje vzpostavi upravljalec na stroške uporabnika
pokopališča.

Predsednik sveta KS:
Zlatko Kavčič

