
OBVESTILO NAJEMNIKOM GROBOV IZ STAREGA 

POKOPALIŠČA V ŠMARJU SAPU 

Vse najemnike grobov iz starega pokopališča v Šmarju Sapu obveščamo, da se bo v naslednjem letu 

začelo s pripravljalnimi deli preureditve opuščenega »spodnjega« pokopališča v Šmarju Sap v 

krajevni park, kamor sodi dokumentiranje obstoječega stanja, odstranitev dela opečnih opornih 

zidov, odstranitev nagrobnih znamenj, prekop posmrtnih ostankov na novo pokopališče v Šmarju 

Sapu ter ureditev osnovne humusne plasti pred končno ureditvijo novega krajevnega parka. 

Časovni načrt predvideva izvajanje del v treh fazah. V prvi fazi, ki je časovno opredeljena od 

1.12.2012 do 15.3.2013 se izvajajo odstranjevanja nagrobnih znamenj in prekopi posmrtnih ostankov 

v zasebni pobudi.  

V drugi fazi, ki smiselno sledi prvi fazi, in je časovno opredeljena od 15.3.2013 do 2.11.2013 se 

izvajajo aktivnosti pri organizirani javni odstranitvi preostalih nagrobnih znamenj na opuščenem 

pokopališču. Prav tako se izvajajo aktivnosti za izgradnjo skupne kostnice in  aktivnosti za 

zagotovitev dodatnih grobnih polj na novem pokopališču. 

V tretji, zaključni fazi, ki traja od 2.11.2013 do 15.3.2014 pa se bodo izvajali prekopi vseh preostalih 

posmrtnih ostankov iz opuščenega pokopališča v novo skupno kostnico, rušenje dela opečnih  

opornih  zidov in ureditev osnovne humusne plasti z osnovno komunikacijo na opuščenem 

pokopališču. 

Najemnike, ki bodo sami, z zasebno pobudo in na svoje stroške, iz starega pokopališča odstranili 

nagrobno znamenje ali izvedli prekop posmrtnih ostankov iz njihovega groba, pozivamo, da svojo 

namero sporočijo Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje, ki bo vodilo vsa načrtovana opravila v 

sodelovanju z Občino Grosuplje, Krajevno skupnostjo Šmarje Sap in pristojnimi upravnimi organi. 

Prekope posmrtnih ostankov je potrebno izvajati po določilih veljavnih predpisov in z naznanilom 

pristojnim upravnim organom. Pri odstranitvi zasebnih nagrobnih znamenj oziroma izvedbi prekopa 

posmrtnih ostankov bodo najemniki lahko koristili ponujeno storitev koncesionarja šmarskega 

pokopališča, Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, za izvedbo tovrstnih opravil pa bodo lahko 

naročili tudi drugega, za tovrstna opravila pristojnega in usposobljenega izvajalca, pri čemer pa se bo 

potrebno s koncesionarjem dogovoriti o načinu koordinacije pri izvedbi vseh predvidenih del in 

soglasju za grob, kamor se posmrtne ostanke prekoplje. Po preteku časovnega roka prve faze 

zasebna pobuda preneha veljati in je ni več možno izvajati, kar pomeni, da po 15.3.2013 v lastni 

režiji ne bo več možno odstranjevati nagrobnih znamenj in prekopavati posmrtnih ostankov. Nastopi 

faza javne odstranitve preostalih nagrobnih znamenj ter faza prekopa preostalih posmrtnih ostankov 

v novo skupno kostnico na novem pokopališču. Tovrstne stroške bo plačala Občina Grosuplje. 

Obvezno naznanilo zasebne pobude pri odstranitvi nagrobnega znamenja in oziroma prekop 

posmrtnih ostankov iz prve faze lahko Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje sporočite z 

izpolnitvijo obrazca, ki se nahaja na spletni strani JKP Grosuplje, na naslov: info@jkpg.si, ali 

osebno v sprejemnici na upravi Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, na naslovu Cesta na Krko 

7, 1290 Grosuplje, vsak delovni dan med 10 in 19 uro. Informacije o postopkih, ponudbi za izvajanje 

del in drugih stroških prekopa lahko dobite tudi pri vodji pokopališke in pogrebne službe na JKP 

Grosuplje, Antonu Adamiču, na telefonski številki 031-665-444.  
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