
INVESTICIJE NA POKOPALIŠČU DOL PRI HRASTNIKU   
v mesecu juliju in avgustu 2020   

   

Prostor za raztros pepela   
   
Na zelenici nad nadstreškom poslovilnega objekta na Dolu je bil dograjen prostor za raztros 

pepela s spremljajočo opremo. Dela so se izvajala po projektni dokumentaciji »Nova gradnja 

nadstreška in protihrupnega zidu poslovilnega objekta Dol pri Hrastniku«, ki jo je pred leti 

izdelalo podjetje Arhis, d.o.o. iz Zagorja ob Savi. Po tem projektu je bil že zgrajen nadstrešek s 

protihrupnim zidom, obdelan je bil tudi prostor za raztros pepela pokojnikov. V sodelovanju z 

našim podjetjem je arhitekt g. Ivan Maurovič projekt prostora za raztros pepela dopolnil in 

dodelal tako, da je bil primeren za realizacijo.    

Podjetje AGM Nemec, d.o.o. je po naročilu Občine Hrastnik uredilo prostor za raztros pepela, 

ki ga predstavlja zelenica za raztros okrogle oblike premera 8,00 m, ki jo obdaja peščena pot 

širine 1,80 m in ob kateri so nameščene štiri klopce ter dve obeležji s prostorom za sveče in 

napisnimi ploščicami za vgraviranje podatkov o pokojnikih.  Zelenico krasi lipa, ki je zasajena v 

sredini.   

   

     



     
 

Zelenica na SZ strani pokopališča ob stopnišču in obodni zid pokopališča na SV 

strani   
   
Na SZ strani pokopališča ob stopnišču smo uredili zelenico in jo opremili s klopco ter uredili 

prostor za skladiščenje peska, ki ga najemniki grobov uporabljajo za ureditev neposredne 

okolice grobov.   

Sanirali smo obodni zid pokopališča na SV strani v dolžini 43,00 m.   

Sredstva za izvedbo teh del so se zagotovila v Proračunu Občine Hrastnik za leto 2020. 

   

     



Zasaditev novih dreves na parkirišču pokopališča Dol    
   
Na parkirišču pokopališča smo izvedli zamenjavo šestih posušenih dreves in jih nadomestili z 

gorskim javorjem. V ta namen smo izvedli večje izkope, v sadilne jame vgradili 21 m3 substrata, 

posadili drevesa in izvedli obrobo jam z betonskimi robniki. Drevesa nam je dobavil Sašo 

Taškar, s.p. iz Zagorja ob Savi.   

Investicija se je izvedla s proračunskimi sredstvi Občine Hrastnik.   

   

   

   


