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Zadeva:  Obravnava poročil o izvajanju pokopališke dejavnosti na pokopališčih v Občini Semič za  
                leto 2011 in plana za leto 2012 
 
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. 
 
1. Obravnava poročila o delu in planu del pokopališko - pogrebnega odbora Kot – Brezje 

 
Številka: 354-13/2009-9 
 
Pokopališko - pogrebni odbor Kot – Brezje je dostavil delovno in finančno poročilo za leto 2011 in 
program dela za leto 2012.  
 
V letu 2011 so se izvajala redna vzdrževalnih dela, večjih investicij ni bilo. 
 
V letu 2012 planirajo izvesti: 

- asfaltiranje parkirišča, 
- ureditev prostora med cerkvijo in mrliško vežico.  

 
2. Obravnava poročila o izvajanju pokopališke dejavnosti in plana del  na pokopališču Sv. Duh - 

Semič 

 
Številka: 354-22/2009-7 
 
Upravljavec pokopališča Sv. Duh je dostavil letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe. V 
letnem poročilo je prestavitev dejavnosti, opis pokopališča, plačevanje najemnin za grobove, izdatki v letu 
2011, plan dela v letu 2012 ter zapažanja upravljavca. 
 
V l. 2011 se je poleg rednih vzdrževalnih del uredil plato pred vhodom v kuhinjo mrliške vežice.    
 
V letu 2012 je predvidena izvedba naslednjih del: 

- montaža panelnih radiatorjev v mrliški vežici, 
- postavitev klopic na zelenicah ob vežici. 

 
3. Obravnava poročila o izvajanju pokopališke dejavnosti in plana del na pokopališču Rožni Dol 

 
Številka: 354-19/2007-12 
 
Odbor pokopališča Rožni Dol skrbi in dela tudi za cerkev v Rožnem Dolu. Odbor 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 2011 so se na pokopališču izvajala redna vzdrževalna dela. 
 



V letu 2012 in v prihodnje planirajo izgradnjo mrliške vežice, oz. izvedbo temeljite rekonstrukcije 
obstoječe vežice, katero bi bilo potrebno priključiti na vodovodno in elektro omrežje. Na vzhodni strani 
pokopališča bi bilo potrebno obnoviti vhod na pokopališče. 
 
4. Obravnava poročila o delu in planu del Pokopališkega odbora Črmošnjice 

 
Številka: 354-23/2007-11 
 
V letu 2011 so se izvajala redna vzdrževalna dela na pokopališču in na dostopni poti. 
 
V letu 2012 planirajo poleg rednih vzdrževalnih del na pokopališču in dovozni poti, pridobiti zemljišče za 
izgradnjo mrliške vežice ter izdelavo projektne dokumentacije. 
 
5. Obravnava poročila o delu in planu del Pokopališkega odbora Krvavčji Vrh 

 
Številka: 354-24/2007-12 
 
Pokopališče Krvavčji Vrh uporabljajo še vaščani Cerovca pri Črešnjevcu, Hriba pri Cerovcu in delno 
Črešnjevca pri Semiču. Pokopališki odbor skrbi za vzdrževalna in investicijska dela na cerkvi in 
pokopališču.  
 
V letu 2011 se je izvedlo: 

- košnja trave na pokopališču, okrog mrliške vežice in izven obzidja po potrebi, 
- čiščenje pokopališča in obzidja pred dnevom mrtvih, 
- nabava materiala za nadaljevanje obnove pokopališkega zidu (pesek, železo…..), 
- izvajanje aktivnosti za pridobitev dovoljenja za obnovo škarpe okrog pokopališča, 
- pridobivanje ponudb za izvajanje sanacije dela škarpe okoli pokopališča. 

V letu 2012 planirajo izvesti: 
- sanacija podpornih stolpov mrliške vežice (odpada barva), 
- nabava in montaža notranjih vrat med kuhinjo in skladiščem, 
- barvanje nosilnih tramov v predprostoru vežice, 
- nabava in zamenjava poškodovanih luči,  
- pregled strehe zaradi puščanja, 
- beljenje predprostora vežice, 
- začetek sanacije pokopališčnega zidu v skladu s finančnimi zmožnostmi. 

 
6. Obravnava poročila o delu in planu del Pokopališkega odbora Brezova Reber 

 
Številka: 354-26/2007-11 
 
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. 
 
V letu 2011 se je izvedlo: 

- redna vzdrževalna dela na pokopališču, 
- montaža vetrobranskega stekla na mrliški vežici, 
- obnova kora, 
- postavitev ograje ob lipi na pokopališču. 

 
V letu 2012 planirajo izvesti: 

- obnova partizanskega spomenika na pokopališču, 
- zamenjava vhodnih vrat na cerkvi. 

 
7. Obravnava poročila o delu in planu Pokopališkega odbora Gradnik 

 
Številka: 354-27/2007-13 
 



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.  
 
V letu 2011 se je izvedlo: 

- redna vzdrževalna dela na pokopališču, 
- stekle so aktivnosti za gradnjo nove mrliške vežice pri gasilskem domu. Sklenjen je bil dogovor z 

lastnikom zemljišča. S strani Občine Semič je bila izdelana projektna dokumentacija. 
 
V letu 2012 planirajo izvesti: 

- redna vzdrževalna dela na pokopališču, 
- prepis zemljišča za izgradnjo mrliške vežice na Občino Semič,  
- pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo mrliške vežice. 

 
 
 
Pripravil:                                                                                           Predlagateljica: 
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