
 
POVRPAŠEVANJE 

Vzdrževanje umetnostno zgodovinskih grobnih mest 

 

 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE SOS: 

 

Na pokopališču v občini je nekaj grobnic, ki nimajo oskrbnikov (za te grobnice nihče ne plačuje 

oskrbnine). To so grobnice, ki so zanimive oziroma pomembne iz umetnostnozgodovinskega 

vidika oziroma so v njih pokopane pomembne osebnosti mesta. V obeh primerih nihče ne 

plačuje najemnin za grobna mesta, seveda pa tudi nihče ne obnavlja nagrobnih spomenikov.  

Na podlagi navedenega naproša občina za pomoč, saj bi želela dobiti dober primer reševanja 

tovrstne problematike v drugih občinah. Zanima jo predvsem kdo zagotavlja sredstva za 

tekoče in investicijsko vzdrževanje tovrstnih grobnih mest ter kaj je pravna podlaga? 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS 

 

OBČINA 1 

 

V večjih mestih imajo evidentirane takšne grobove, pri čimer ni potrebna pravna podlaga, 

zgolj odgovornost do kulturne dediščine.  

 

Pri tem gre za dve zadevi: 

1. grobovi pomembnih pokojnikov, ki jih je potrebno vzdrževati kot spomin na osebnosti 

in  

2. grobovi sicer za zgodovino nepomembnih oseb (grobnice in običajni nagrobniki), ki jih 

je potrebno vzdrževati kot objekte kulturne dediščine 

 

Vzdrževanje pomembnih grobov (tudi grobnic) se lahko izvaja preko vzdrževalca pokopališč 

(komunalna podjetja, režijski obrati, koncesionarji, pogodbeniki), financirano iz občinskega 

proračuna, kar pa ne predstavlja velik strošek: 

- največkrat 1 x letno pletje (pri enojnem grobu - vrtnar 1 ura) 

- občasna menjava peska, striženje nasada 

- čiščenje obeležja 

 

Dražje je lahko restavriranje spomenika, sploh grobnic, ki pa se mora opraviti v skladu s 

pristojnimi strokovnimi službami in restavratorji. 

 

V določenih občinah se prebuja zavest o nujnosti ohranjanja starih nagrobnikov kot objektov 

kulturne dediščine. Lep primer sta občini Braslovče in Polzela, kjer je lokalna skupnost skupaj 

s pristojnimi strokovnimi službami označila vsa stara obeležja, ki se v primeru, da jih najemnik 



 

groba namerava zapustiti (zamenjati) prenesejo v zato namenjeni pokopališki lapidarij. 

Prostor za tak lapidarij se nahaja na ali ob pokopališču in se določi po dogovoru in možnostih. 

 

OBČINA 2 

 

Na pokopališču v občini grobovi, ki so kulturno zgodovinsko zanimivi in tisti v katerih so 

pokopane znamenite osebnosti imajo svoje najemnike. Trenutno nobena grobnica in nagrobni 

spomenik ni posebej zaščiten, sicer pa je celotno pokopališče kulturna dediščina z EŠD, v 

katero ni možno posegati brez soglasja ZVKD RS.  

Nekaj grobov (32) v katerih so pokopani pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti, 

ki so za njihovo skupnost pomembni pa ima v najemu italijanska organizacija IRCI (Istituto 

regionale per la cultura Istriano. Fiumano-Dalmata) 

Trenutno potekajo aktivnosti za razglasitev pokopališča v občini za kulturni spomenik 

lokalnega pomena (postopke v sodelovanju z ZVKD vodi občina). 

Opuščene grobove pa na splošno, na podlagi 30. Člena Odloka o pokopališkem redu Občine, 

vzdržuje upravljavec na stroške naslednika Samoupravne komunalne interesne skupnosti, to 

je Občina. (Opomba: Okolje občine do sedaj te storitve občini ni nikoli obračunalo, čeprav 

izvajamo te storitve za grobove borcev in zapuščene grobove.)  

 

 

 

 

 

 

 


