POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST
NA POKOPALIŠČU ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Najemnike grobov na pokopališču Šmartno v Rožni dolini seznanjamo s cenikom letnih
najemnin za grobove in z višino stroškov izdaje soglasja za prenovo grobnega
prostora. Cene so ostale v isti višini, kot v letu 2018. Seznanjamo vas tudi z možnostjo
izvedbe pogrebnega govora za pokojnimi sorodniki in kaj je potrebno storiti ob smrti
svojca, predno se izvede pokop. V nadaljevanju v vednost objavljamo telefonski
kontakt izvajalca pogrebnih storitev.
GROBNINA 2019
V skladu s sklepom 3. seje Sveta KS Šmartno v Rožni dolini z dne 22. 1. 2019, grobnina
v letu 2019 znaša:
Ø za družinski grob ……………………………….....29,00 EUR,
Ø za samski grob...………………..…………………..18,00 EUR,
Ø za žarni grob…………………………………………….15,00 EUR.
Najemniki grobnih prostorov boste po pošti na vaš naslov prejeli račun in UPN obrazec
(položnico) za plačilo grobnine. Vljudno vas prosimo, da dolžni znesek poravnate v
roku 15 dni od dneva izdaje računa. Plačilo lahko izvedete v banki (lahko tudi preko
spletne banke) ali na pošti.
NAJEM NOVEGA GROBNEGA PROSTORA v letu 2019 znaša:
-

družinski grobni prostor ……………………230,00 EUR,
samski grobni prostor ……………………….150,00 EUR,
žarni grobni prostor ………………………….130,00 EUR.

PLAČILO STROŠKOV IZDAJE SOGLASJA ZA POSTAVITEV SPOMENIKA OZ. OKVIRJA
V kolikor želite prenoviti grobni prostor, morate obvezno imeti naše soglasje (t. j.
soglasje upravljalca pokopališča), ki ga pred gradbenim posegom v grobni prostor
vročite izvajalcu kamnoseških del.
V skladu s sklepom 3. seje Sveta KS Šmartno v R. d. z dne 22. 1. 2019, znašajo stroški
izdaje soglasja v letu 2019:
- soglasja za postavitev novega nagrobnika oz. okvirja………….9,00 EUR
- soglasja za popravilo obstoječega nagrobnika oz. okvirja…… 6,00 EUR.
V navedenih zneskih ni vključena pristojbina za odvoz starega nagrobnika oz.
odpadnega materiala in odvečne prsti z grobov. Te pristojbine KS ne zaračunava
najemnikom, zato morate sami oz. preko izvajalca kamnoseških del poskrbeti, da ob
preureditvi grobnega prostora odpadni material odstranite s pokopališča in ga ne
odlagate v pokopališki zabojnik ali ob živo mejo na pokopališču!

POSLOVILNI GOVOR
Svojci pokojnika, katerega pokop se izvede na pokopališču Šmartno v Rožni dolini,
imate možnost izvedbe pogrebnega govora. V ta namen ima KS Šmartno v R. d.
sklenjene podjemne pogodbe s tremi govornicami.
Stroške govorov krajevna skupnost pokriva iz naslova prihodkov pokopališča Šmartno
v Rožni dolini.
NAPOTKI V PRIMERU SMRTI SVOJCA:
Spoštovani najemniki grobnih prostorov na pokopališču Šmartno v Rožni dolini.
Prosimo vas, da smrt svojca v čim krajšem možnem času telefonsko sporočite v
tajništvo KS Šmartno v Rožni dolini (tel. št. 03 781 71 33 ali gsm: 051 348- 400).
Nahajamo se v prostorih Doma krajanov Šmartno v Rožni dolini, Šmartno v Rožni
dolini 5. Preko telefonskega kontakta se bomo dogovorili za termin urejanja
administrativno – tehničnih in organizacijskih del, ki se nanašajo na izvedbo pokopa
(evidentiramo smrt in pokop pokojnika, ažuriramo pogodbo oziroma podatke o
najemniku grobnega prostora, opravimo primopredajo ključev za BREZPLAČNO
koriščenje mrliške vežice. Na željo svojcev pred domom krajanov BREZPLAČNO
izobesimo žalno zastavo, v oglasno omarico KS pa namestimo osmrtnico). Prav tako
vam posredujemo kontaktne podatke govornikov poslovilnega govora in pogrebne
službe, s katero imamo sklenjeno pogodbo za opravljanje pogrebnih storitev.
Na pokopališču Šmartno v Rožni dolini pogrebne storitve, ki zajema tudi izvedbo
pokopa, opravlja:
Ivan ROPOTAR, s. p., Starovaška 12, Šempeter, tel. št. 03 700 14 85 ali gsm: 041 613
269 (dosegljivi so 24 ur/ dan).

Svet KS Šmartno v R. d.

