
 

 

Vsem dosedanjim najemnikom/plačnikom grobov ter novim najemnikom 

 
ZADEVA: Najemna pogodba za grob na pokopališču v Gabrovki 
Gabrovka, 19. 9. 2022 

 
Spoštovani najemniki/plačniki grobov! 
 
Krajevna skupnost Gabrovka kot upravljavec pokopališča v Gabrovki je dolžna upoštevati ZPPDej, UL RS 62/16,  Odlok 
o pokopališkem redu v Občini Litija, UL RS 72/2018 in Odlok o dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Litija, 
UL RS 10/2019, zato je potrebno uskladiti najemne pogodbe za grobove  s sprejetimi predpisi. Nova najemna pogodba 
se sklene tako z najemniki, ki ste do zdaj že imeli podpisane pogodbe kot z novimi najemniki. 
 
K dopisu Vam prilagamo dva izvoda najemne pogodbe. En  izvod  pogodbe obdržite zase, drugi izvod pogodbe pa  
izpolnjenega  z Vašimi podatki pošljete/dostavite  

- ali po pošti na naslov KS Gabrovka, Gabrovka 23, 1274 Gabrovka 
- ali osebno v prostore KS Gabrovka na naslovu Gabrovka 19a (v pritličju novega vrtca v Gabrovki) v naslednjih 

terminih 
▪ v soboto, 24. septembra, med 10. in 12. uro  
▪ v sredo, 28. januarja, med 17. in 19. uro; 

 
V skladu s predpisi so obvezni podatki v evidenci najemnikov grobov podatki o imenu in priimku najemnika, EMŠO ali 
davčna številka, naslov najemnika, številka in datum sklenitve pogodbe o najemu ter višina grobnine (5. odstavek 35. 
člena ZPPDej, UL RS 62/16). 
 
Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba (zakonodajna določba), zato se osebe, ki ste do sedaj imele 
sklenjeno pogodbo in tudi plačevale grobnino  v deležu za en grob, dogovorite, kdo bo najemnik. 
Za potrebe komunikacije Vas prosimo, da med podatke v pogodbi vpišete tudi telefonsko številko ali/in e-naslov Vaše 
elektronske pošte. 
S posredovanimi podatki bomo ravnali skladno z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov. 
 
Večkrat se poraja vprašanje, katere storitve  je upravljavec  dolžan opraviti  kot storitev vzdrževanja pokopališč ter 
pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture. Zakon (ZPPDej,  28. člen, 2. odstavek, UL RS 
62/16) predpisuje, da to obsega   vzdrževanje objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih 
poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve 
informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela. 
 
Iz predpisov izhaja, da je najemnik med drugim dolžan skrbeti za urejen videz groba, kar pomeni, da ga je dolžan redno 
vzdrževati, kar obsega obrezovanje in skrb za zasaditev, da ta ne posega na sosednje grobove ali poti, skrbeti za vmesne 
prostore med svojimi in sosednjimi grobovi, skrbeti za grobno opremo, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih 
mora odlagati na za to določena mesta ter skrbeti za red in čistočo na pokopališču.  
 
KS Gabrovka kot upravljavec pokopališča ugotavlja, da posamezni najemniki ne odstranjujejo plevela okoli grobov ter 
na vmesnih prostorih s sosednjimi grobovi, zaradi česar se  kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote.  
Upravljavec pokopališča  bo v takih primerih v bodoče dolžan najemnika na to  opozoriti in določiti rok za ureditev, v 
neodzivnih primerih pa prekiniti najemno pogodbo. 
 
V primeru vprašanj se obrnite na Alenko Mesojedec, telefon 031 356 788, popoldne. 
 
Najemna pogodba, Odlok o pokopališkem redu v Občini Litija, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) ter 
Sklep o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališč  pokopaliških objektov in naprav ter druge pokop. 
infrastrukture so objavljeni tudi na  spletni strani www.gabrovka.si. 
 
Vsebino členov najemne pogodbe so pripravile strokovne službe Občine Litija in KSP Litija. 
 

http://www.gabrovka.si/


 

 

INVESTICIJE na pokopališču v Gabrovki 

2017 

✓ vgradnja LED luči ter sanacija stene zidu s fasadnim slojem 

✓ oblazinjenje klopi v poslovilni vežici, nabava dveh klopi za uporabo pred vežico 

2018 

✓ sanacija  ograje ter zidu za MV,  

✓ servis in dokup pokop. opreme,  

✓ postavitev betonskih podstavkov za komunalna zabojnika 

2019 

✓  rekonstrukcija vodovodne napeljave ter tlakovanje poti 

✓  nabava povsem novega ozvočenja 

✓ elaborat sodne cenitve nepremičnine v lasti Župnišča sv. Križ-Gabrovka, na kateri stoji poslovilni objekt, ki pa 

je v lasti KS Gabrovka, pridobitev soglasja Škofije Novo mesto, da se sklene prodajna pogodba za nakup 

nepremičnine. 

2020 

✓ nakup nepremičnine; zemljišče, kjer je MV, preide v last KS 

✓ dokup ozvočenja 

✓ nakup kosilnice 

2021 

✓ sanacija pokopališkega zidu v dolžini 140 m 

✓ sanacija fasade na stari MV 

✓ nakup opreme RIPAGREEN za uničevaje plevela 

 do septembra 2022 

✓ nakup dveh klopi na pokopališču 

✓ sanacija električne napeljave v MV 

✓ obnovitev križa z Jezusom na pokopališču 

 

 

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in Vas lepo pozdravljamo. 
 
                                                                                            S spoštovanjem 
 
 

 

 

 

Priloga: Najemna pogodba v dveh izvodih 


