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Najemnik, na katerega se glasi dovoljenje:  
 
Priimek in ime: 
_______________________________________________________________________  
Naslov: 
____________________________________________________________________________  
Datum: 

___________________________________________________  
 

Vloga za pridobitev dovoljenja za izvajanje del na pokopališču 
 
Sem najemnik _________________________________, št.os.dok._________________ izdanega 
pri UE__________________________________________________________________________ 
 
oziroma pooblaščenec  najemnika 
groba______________________________,št.os.dok._________________ izdanega pri 
UE__________________________________________________________________________ 
in vlagam prošnjo upravljavcu pokopališča Javnemu komunalnemu podjetju LOG d.o.o. za izdajo 
dovoljenja za izvajanje kamnoseških del ter prevoz materiala z ročnimi vozički na pokopališču. 
Pokopališče ________________________ oddelek __________ vrsta __________ grob 
___________. 
Dela na grobu bo izvajal pooblaščeni izvajalec__________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Na grobu bo izvajalec izvajal  naslednja dela: (obkroži) 
 
1. odstranitev starega spomenika  
2. odstranitev starih robnikov, okvirja, ograje  
3. odstranitev krovnih plošč, betonske podlage  
4. popravilo spomenika, robnika, talne in stenske obloge  
5. postavitev spomenika  
6. postavitev robnikov, okvirja, ograje  
7. postavitev krovnih plošč, betonske podloge, stenske obloge  
 
Najemnik groba, pooblaščenec najemnika in izvajalec  s to vlogo izjavljajo, da se zavedajo, da se 
dela izvajajo na pokopališču, kjer je zahtevan pietetni odnos do pokojnih, zaradi česar se lahko 
dela izvajajo v času, ko ni pogrebov, ko v mrliški vežici ni pokojnih. Prav tako se navedeni 
zavedajo, da je potrebno odvečni material z groba odpeljati s pokopališča. V kolikor je zaradi del 
potrebno prestaviti žaro, je izvajalec dolžan obvezno poklicati upravljavca pokopališča. 
 
 
Podpis in pečat izvajalca del                          Podpis najemnika/pooblaščenca 
____________________________________ _____________________________________ Obvezna 
obvezne priloge:  

 2 izvoda načrta oz. skice z vpisanimi merami 
 Pooblastilo najemnika groba/pooblaščenca  

 
Storitve se obračunavajo po vsakokrat veljavnem ceniku.  
 


