MESTNA OBČINA KRANJ
Pokopališka uprava
tel.

/

Cesta na Brdo
•
Kranj
• e-pošta: ks.kokrica@siol.net

Na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
(Uradni list SRS, št. 34/84 s spremembami) in Pravilnika o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališča v KS Kokrica št.
z dne..........
Na podlagi pismene prošnje g/a________________________________________
stanujočim_________________, za postavitev spominskega obeležja na grobnem
prostoru št. ______________ izdaja KS Kokrica – Pokopališka uprava

DOVOLJENJE
ZA POSTAVITEV SPOMINSKEGA OBELEŽJA
Pod naslednjimi pogoji:
1. postavitev obeležja in ureditev grobnega prostora mora biti izvedena po naslednjih
določilih: Tlorisne dimenzije grobnega prostora na novem delu pokopališča so:
- enojni grob 100 x 250 cm;
- dvojni grob 200 x 250 cm,
- žarni grob 100 x 100 CM
Na starem delu so dimenzije ___________________________ cm.
Odstopanja od določenih mer niso dopustna. Spodnji del – vodoravni mora biti na
enaki višini kot sosednji grobovi. Napisna plošča mora biti iz enakega tipa kamna
(marmor, granit) kot je spodnji – vodoravni del in je lahko v velikosti največ 80 x 80
cm. Napisna plošča ne sme segati izven dimenzij grobnega prostora.
2. Nivo višine grobnih prostorov določi upravljalec pokopališča.
3. Dela pod točko 1. sme opravljati le kamnosek, ki je registriran kot pravna oseba
oziroma lastnik sam.
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4. Dela se lahko opravljajo vsak delovni dan (ponedeljek – petek) od 07.00 do 18.00
ure sobota od 08.00 d0 13.00 ure. Razen v času pogrebov oziroma naprej
napovedanih komemoracij na pokopališču. Z motornimi vozili, potrebnimi za prevoz
orodja in materiala se smejo izvajalci zadrževati na pokopališču najveć do 18.00 ure,
v sobotah do 13.00 ure. V času pogrebov ali komemoracij morajo na zahtevo
delavcev pogrebne službe ali vodje komemoracije umakniti vozila in orodje z
pokopališča. Delo ob nedeljah in praznikih ni dovoljeno.
5. Začetek in konec del mora izvajalec storitve javiti upravljalcu pokopališča na
tel................. in sicer pred pričetkom del in takoj po zaključku del. Ves čas del pa
mora posedovati en izvod tega dovoljenja, ki ga mora na zahtevo upravljalca
pokopališča tudi pokazati.
6. Izvajalec mora po končanem delu upravljalca pokopališča obvestiti o zaključku del
z namenom, da ta opravi kontrolo pravilnosti postavitve spominskega obeležja.
7. Izvajalec mora svoje delo opraviti tako, da ne povzroči nobene škode na
infrastrukturi ali grobovih. Priprava betona na pokopaliških cestah in samem
pokopališču ni dovoljena. Če pride pri delu do onesaženja grobov jih mora izvajalec
urediti v prvotno stanje.
8. Izvajalec mora dnevno po končanem delu odstraniti ves odvečni in odpadni
material z pokopališča.
9. Nadzor nad izvedenimi deli in določili tega dovoljenja opravlja upravljalec
pokopališča, ki daje tudi dodatne informacije.
V kolikor upravljalec ugotovi odstopanje ali nespoštovanje zgornjih pogojev o tem
obvesti najemnika groba. Najemnik groba pa je dolžan v roku 15. dni od prejetega
obvestila odpraviti napako oziroma odstraniti spominsko obeležje. V kolikor to ne
stori na zahtevo upravljalca spominsko obeležje na stroške najemnika odstrani
upravljalec pokopališča.
10. dovoljenje velja 6 mesecev od izdaje.
OBRAZLOŽITEV
KS Kokrica, Pokopališka uprava, izdaja dovoljenje za postavitev spominskega
obeležje na podlagi vloge stranke.
Delo bo izvajal _______________________________________________________
Dovoljenje je izdelano v treh izvodih, od katerega prejme najemnik groba dva izvoda
in enega arhiv pokopališke uprave.

Pokopališka uprava
MIRAN GALE

POSREDOVANO:
2 x najemnik groba
1 x arhiv Pokopališke uprave

