OBČINA POLJČANE
Občinska uprava
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220, 8029 224
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si
VLAGATELJ/-ICA:
________________________________
(ime in priimek)
________________________________
(naslov)
________________________________
(pošta)
________________________________
(telefon)*

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA K POSTAVITVI, ODSTRANITVI ali
SPREMINJANJU NAGROBNEGA SPOMENIKA
Na podlagi 42. člena Odloka o pokopališkem redu na območju Občini Poljčane (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 62/21) prosim za izdajo soglasja k postavitvi oz. odstranitvi oz.
spremembi
nagrobnega
spomenika
na
grobnem
mestu
lokacija:
1
_______________________________, interna številka , _________________, vrsta groba
____________________________ na pokopališču v __________________________.
Nagrobni spomenik želim (ustrezno obkrožite):
1. obnoviti obstoječega
2. postaviti na novo
3. odstraniti obstoječega in ga nadomestiti z novim
V kolikor vlagatelj/-ica ni najemnik/-ica navedenega grobnega mesta, mora k vlogi obvezno
priložiti soglasje najemnika grobnega mesta o dovoljenju postavitve nagrobnega spomenika.
Po zakonu o upravnih taksah je potrebno plačati upravno takso v višini 4,50 EUR po tar. št. 1
Zakona o upravnih taksah. Taksa se poravna v tajništvu Občine Poljčane ali se nakaže na
transakcijski račun SI56 01100-0100020031, sklic 11 76996-7111001-2022.

Datum:
_______________________________

___________________________
(podpis)

1

Obvezen podatek

Priloga (obkrožite)
Soglasje najemnika grobnega mesta o dovoljenju postavitve
nagrobnega spomenika

DA

NE

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov:
Vaše osebne podatke zbiramo z namenom obdelave vaše vloge in vodenja postopka v tej zvezi. V
primeru oddaje vloge so osebni podatki, ki niso označeni z zvezdico (*) obvezni in brez le-teh vloga ne
bo popolna. Osebni podatki označeni z zvezdico (*) niso obvezni. Če osebnega podatka označenega z
zvezdico (*) ne vpišete, to ne bo vplivalo na obravnavo vaše vloge. Z vpisom soglašate, da lahko
občina kontaktni podatek o telefonski številki in elektronski pošti uporabi za namen lažje komunikacije
glede te vloge in vodenja postopka.
Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.
Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v
Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na naši spletni strani:
https://poljcane.si/obcina/varstvo-osebnih-podatkov/

