OBČINA APAČE
OBČINSKA UPRAVA

Apače 42 B, 9253 Apače, Tel.: 02/569-85-50, fax.: 02/569-85-51, e-pošta: info@obcina-apace.si

VLOGA
ZA PREKOP/PRENOS POSMRTNIH OSTANKOV
Vlagatelj zahtevka oziroma najemnik grobnega prostora: ______________________________________________________
Naslov (ulica, HŠ, kraj): _____________________________________ Kontaktna številka: ___________________________
Številka pogodbe o najemu grobnega prostora: _______________________ Grobni prostor številka: ___________________
Pokopališče: ___________________________________ Tip groba: ____________________________________________
Ime in priimek pokojnika, ki se ga bo prekopalo/preneslo: _____________________________________________________
Datum rojstva
pokojnika: ______________________________

Datum smrti
pokojnika: _______________________________________

Način pokopa pokopanega pokojnika (označite):

☐ Krsta

☐ Žara

S prekopom/prenosom preklicujem najem grobnega prostora (označite):

☐ Da

☐ Ne

S preklicem grobnega prostora nagrobni spomenik odstrani (označite):

☐ Najemnik sam
☐ Upravljavec pokopališča
(stroške dela poravna najemnik)

PODATKI O LOKACIJI NOVEGA POKOPA:
Kraj:_______________________________________________

Pokopališče: ___________________________________

Upravljavec
pokopališča:_________________________________________

Grobni prostor
žarna niša št:__________________________________

Opombe: Stroške prekopa oziroma prenosa poravna najemnik grobnega polja oziroma žarne niše.
* Z odpovedjo grobnega polja bo le to na voljo novim morebitnim najemnikom.
Po prejemu popolno izpolnjene vloge Občina Apače izda odločbo, ki dovoljuje prekop oziroma prenos. Po prejemu
odločbe se vlagatelj zahtevka z izvajalcem javne službe dogovori o času prekopa oziroma prenosa posmrtnih
ostankov.
K vlogi prilagam:
- izpisek iz matične knjige umrlih za pokojnika;
- soglasje najemnika grobnega prostora (obvezno, če ni vlagatelj);
- soglasje upravljavca pokopališča novega pokopa (obvezno).
PRILOGA:
- upravna taksa po tar. št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5 in spremembe) znaša
22,60 EUR.
Datum:________________________

Podpis vložnika: ______________________

SPLOŠNA PRIVOLITEV GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavcu podatkov Občina Apače, šifra občine 195, dajem, kjer je potrebna privolitev, takšno privolitev do preklica za obdelavo mojih osebnih podatkov (identifikacijski
podatki ter kontaktni podatki).
Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega obrazca. Delno privolitev pa lahko tudi kadarkoli prekličem na katerikoli drugi način (e-pošta,
faks ali dopis).
Varstvo osebnih podatkov je za občino Apače zalo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi.
Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na spletni strani občine Apače, www.obcina-apace.si in na sedežu občine, to je Apače 42B, 9253 Apače.

