
KRAJEVNA SKUPNOST BESNICA 
HIŠNI RED MRLIŠKIH VEŽIC IN POKOPALIŠČA BESNICA (PRILOGA 5) 

 
Mrliška vežica je namenjena zadnjemu počivanju pokojnika/ce. V njej lahko 
istočasno počivata dva pokojnika, v skrajnem primeru trije. 
 
1. Svojci pokojnika so dolžni v tem času skrbeti za red v mrliški vežici in 
dostojanstveno obnašanje. 
2. Dolžni so v dogovoru s pogrebnikom določiti čas ležanja v vežici in o tem 
obvestiti oskrbnika (Sušnik Miha, V Čepuljah 25, telefon 042503109 ali 
041880911). 
3. Svojci so dolžni oskrbnika vežice obvestiti o času zapiranja vežice zvečer in 
odpiranja vežice zjutraj (Knific Lučka). 
4. V času ležanja pokojnika so svojci odgovorni, da ne pride do požara. Sveče ob 
krsti ali žari so lahko samo brezdimne - te priskrbi oskrbnik vežice. Druge sveče 
lahko gorijo samo pred vežico, ker se zaradi dima uničuje inventar (zavese in 
les). 
5. Zvečer, ko se vežice zaklepajo, so dolžni oskrbnik in svojci pogasiti sveče in 
izklopiti električno glavno stikalo. Prižgana ostane samo luč - zunaj na drogu, ki 
ima posebno stikalo. Zakleniti je potrebno vsa vrata (od stranišča in vežic). 
6. Plačilo najemnine mrliške vežice: Najemnina vežice se plača po izstavitvi 
računa iz strani KS Besnica. V to najemnino je vključeno tudi čiščenje mrliških 
vežic (čiščenje ter požarno varnost izvaja Lučka Knific). 
7. Način pokopa na pokopališču: Svojci so dolžni obvestiti oskrbnika pokopališča 
(Sušnik Miha, V Čepuljah 25, telefon 042503109 ali 041880911) o dnevu in uri 
pokopa in velikosti groba (enojni ali družinski žarni grob) v kolikor svojci še 
nimajo groba. 
8. Postavitev spomenika: Predhodno se je potrebno dogovoriti o velikosti in 
postavitvi nagrobnika. Brez dogovora z oskrbnikom ni možno postavljati 
nagrobnika (spomenika). 
9. Najemnina groba se plačuje letno po izstavitvi položnice Krajevne skupnosti. 
Najemnine je potrebno poravnati v predpisanem roku. 
10. Grob je potrebno redno vzdrževati, za kar so zadolženi svojci. Vzdrževati je 
potrebno tudi prostor okoli groba (del poti). Za ostalo urejanje poskrbi Krajevna 
skupnost. 
 
Pravila so prirejena in sprejeta na seji Krajevne skupnosti Decembra 2014. 
 
         Predsednik KS Besnica 

Primož Bavdek 


