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Spoštovani! 
 
V skladu  s pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju  javne infrastrukture v občini Ribnica na 
Pohorju   urejamo kataster pokopališča Ribnica na Pohorju, s katerim bomo ustrezno uredili 
evidence najemnikov grobov.  
Na terenu smo že uredili  kataster – šifriranje grobnih polj in z začasno nalepko vsako grobno 
polje označili s  številko iz šifranta. Da bo kataster natančno izdelan in voden, Vas kot 
najemnika vljudno  prosimo, da nam posredujete naslednje  podatke: 
 
1.  Številka grobnega prostora  
(oznaka-bela nalepka s številko se nahaja  na hrbtni oz. stranski strani spomenika ali grobnega obeležja ) 

 

2. Priimek in ime  najemnika oz. plačnika  __________________________________ 

3. Naslov plačnika  _____________________________________________________ 

4. Kategorija groba (ustrezno obkrožite)   a) enojni b) družinski c) grobnica 

5. Podatki o umrlih: 
 (V primeru, da je v  grobu  več pokojnih,  na hrbtno stran dopišite podatke) 

 
Ime in priimek___________________________  Ime in priimek___________________________ 

Datum rojstva___________________________  Datum rojstva __________________________ 

Datum pokopa __________________________  Datum pokopa __________________________ 

Pokop:   a) klasični  b) žarni  (obkrožite) Pokop:   a) klasični  b) žarni          (obkrožite) 

 

Ime in priimek___________________________  Ime in priimek___________________________ 

Datum rojstva___________________________  Datum rojstva __________________________ 

Datum pokopa __________________________  Datum pokopa __________________________ 

Pokop:   a) klasični  b) žarni   (obkrožite) Pokop:   a) klasični  b) žarni          (obkrožite) 

 

Podpis najemnika: _____________________ 

 

- - - - - - - - - - - - 
Vljudno prosimo, da izpolnjen obrazec v roku 15. dni  vrnete na naš naslov : 
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., Mariborska cesta 3, 2360 Radlje ob Dravi. 
 
Obrazec je na voljo tudi na naši spletni strani: www.jkp-radlje.si, kjer  ga  je možno izpolniti in 
ga poslati  po elektronski pošti na naslov: info@jkp-radlje.si. 
 
Za dodatne informacije pokličite  v tajništvo  podjetja  tel.štev.:  02 88 71 105.  
 
S spoštovanjem!                                                                         JAVNO KOMUNALNO PODJETJE 
         RADLJE OB DRAVI d.o.o. 
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