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ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 1. DOPISNI SEJI SVETA KS MALEČNIK – RUPERČE 
  
NASLOV 
GRADIVA: 

DOLOČITEV VRSTNEGA REDA PRODAJE ŽARNIH NIŠ ŽARNEGA ZIDU NA 
POKOPALIŠČU GORCA V MALEČNIKU  

  
GRADIVO 
PRIPRAVIL/A: 

 
Krajevna skupnost Malečnik – Ruperče 

  
GRADIVO 
PREDLAGA: 

predsednik Sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče 
podpredsednik Sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče 

  
POROČEVALEC: predsednik Sveta Krajevne skupnosti Malečnik - Ruperče 
  
PREDLOG 
SKLEPA: 

Svet Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče sprejme, da se pri oddaji prostih 
žarnih niš na žarnem zidu na pokopališču Gorca v Malečniku omogoči krajanu, 
ki je pristopil k sklenitvi najemne pogodbe, da prosto izbere nezasedeno grobno 
mesto oziroma nezasedeno žarno nišo.  
 
 

  
OBRAZLOŽITEV: 
 
Na 1. izredni seji sveta Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče je bila izpostavljena problematika 
ključa po katerem se bodo prodajale žarne niše. Gospod Mak je takrat izpostavil, da je bil glede tega 
že sprejet sklep ter predlagal, da se naj preveri kakšna je vsebina sklepa. 
 
SKLEP 6, 8. redne seje Sveta KS Malečnik – Ruperče z dne 08. 11. 2011: 
Sveta KS soglasno potrdi tržno vrednosti žarne niše v višini 1.000 evrov. Žarne niše se oddajajo po 
vrsti od stopnišča proti vežici. 
 
Vrednost žarne niše (344,41 €), ki je skladna s predpisi, je svet KS Malečnik – Ruperče potrdil na 1. 
izredni seji, z dne 12. 11. 2014. 
 
Dne 19. 11. 2014 so začeli na sedež Krajevne skupnosti Malečnik – Ruperče prihajati krajani, ki so 
želeli skleniti najemne pogodbe za posamezne žarne niše in s tem posledično tudi kupiti marmorni 
pokrov. V praksi se je zgodilo, da je stavek iz navedenega sklepa »žarne niše se oddajajo po vrsti od 
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stopnišča proti vežici«, v nasprotju z voljo krajanov, saj si želijo sami izbrati prostor poslednjega 
počitka oziroma prostor, kjer bodo imeli k poslednjemu počitku legli njihovi bližnji. V postopku 
sklepanja najemnih pogodb je nastal tudi neljubi dogodek, saj krajana, ki se med seboj ne razumeta, 
nista hotela imeti sosednjega grobnega mesta. 
 
Na podlagi navedenega sta tako predsednik in podpredsednik sveta KS Malečnik – Ruperče 
predlagala, da se ljudem omogoči prosta izbira grobnega mesta, saj bomo s tem preprečili neljube 
dogodke in poskrbeli za zadovoljstvo naših krajanov.   
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