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VLOGA ZA PRIDOBITEV SOGLASJA ZA IZVAJANJE 
KAMNOSEŠKIH OZ. GRADBENIH DEL NA POKOPALIŠČU

Podatki o uporabniku:

Podatki o izvajalcu:

Izjava: Kot najemnik oziroma pooblaščenec najemnika grobnega prostora prosim za izdajo soglasja za izvajanje kamnoseških 
oziroma gradbenih del. Na grobu bodo vršena naslednja dela:

Odstranitev starega spomenika

Odstranitev krovnih plošč, betonske podloge

Postavitev spomenika

Odstranitev starih robnikov, okvirja, ograje

Popravilo spomenika, robnika

Postavitev robnikov, okvirja, ograje

Postavitev krovnih plošč, betonske podloge

ime in priimek ali naziv podjetja

ime in priimek ali naziv podjetja

ulica in hišna številka bivališča ali sedeža podjetja

ulica in hišna številka bivališča ali sedeža podjetja

poštna številka

poštna številka

EMŠO ali davčna številka podjetja

davčna številka

kraj

kraj

država

država

naslov ali kraj pokopališča

oddelek vrsta grob

kraj in datum

kraj in datum

ime in priimek izvajalca ali zastopnika pravne osebe

ime in priimek uporabnika ali zastopnika pravne osebe

podpis in žig izvajalca ali zastopnika pravne osebe

podpis uporabnika ali zastopnika pravne osebe

telefonska številka*

telefonska številka*

elektronski naslov*

elektronski naslov*

* neobvezni podatki - namen nekomercialnega obveščanja

* neobvezni podatki - namen nekomercialnega obveščanja

* v primeru da je spomenik varovan s posebnim varstvenim režimom ZVKDS

Stran 1 od 1

Vlogi je potrebno priložiti slednje: 

Opomba: Pristojbina za postavitev spomenika se obračuna po vsakoletnem veljavnem ceniku. 

1. Dva (2x) izvoda načrta oziroma skice z vpisanimi merami;
2. En (1x) izvod kulturnovarstvenega soglasja*.

Gradbena dela bodo potekala od do vključno .
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