OBČINA POLJČANE
Občinska uprava
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

VLAGATELJ/ICA:
_______________________________________

________________________

(ime in priimek ali naziv pravne osebe)

(telefon)*

____________________________________
(naslov)
_____________________________________

(pošta)

VLOGA
ZA PREKOP/PRENOS POSMRTNIH OSTANKOV
V skladu z določili Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Ur. l. SRS, št. 34/84, Ur. l,
SFRJ, št. 83/89, Ur. l. SRS, št. 5/90, Ur. l. RS, št. 26/90 ter nadaljnje spremembe in
dopolnitve) podajam vlogo za izdajo odločbe za prekop/prenos posmrtnih ostankov
pokojnika/-ce _______________________________________________________________,
rojen/-a ___________________ umrl/-a ____________________ pokopan/-a na pokopališču
_______________________, št. grobnega prostora ____________
Prekop/ prenos posmrtnih ostankov naj se izvrši na pokopališče _______________ št. novega
grobnega prostora ______________
S prekopom /prenosom preklicujem najem grobnega mesta (obkroži)*:

DA

NE

V kolikor vlagatelj/-ica ni najemnik/-ca grobnega prostora mora k vlogi obvezno priložiti
soglasje najemnika grobnega prostora oziroma soglasje najemnika novega grobnega prostora.
Soglasje priloženo (obkroži): DA NE
Organ bo za postopek pridobil:
- Kopijo izpiska iz matične knjige umrlih

ČE ŽELITE, LAHKO TE PODATKE SAMI DOSTAVITE:

Priloženo

1. Kopijo izpiska iz matične knjige umrlih

DA

NE

V skladu z 25. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010) je
postopek takse prost.
*Z odpovedjo grobnega prostora bo le ta na voljo novim morebitnim najemnikom.

_________________________________
( podpis)

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/varstvoosebnih-podatkov/

