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Komunala Radovljica, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
tel.: 04 537 01 11, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
www.komunala-radovljica.si, ID št. za DDV: SI98605275

Odstop od najemništva groba
A) PODATKI O NAJEMNIKU GROBA (podatki označeni z zvezdico (*), so obvezni):
Pokopališče Radovljica*:

staro

novo

Ime in priimek*:

Številka groba*:
Šifra stranke:

Ulica*:

Pošta in kraj*:

E-naslov:

Telefon ali GSM*:

B) IZJAVA DOSEDANJEGA NAJEMNIKA GROBA:
Spodaj podpisan/a ___________________________ (ime in priimek) izjavljam, da se od ____________ (datum)
dalje odpovedujem najemu groba in ga vračam upravljavcu, ki ga lahko dodeli v najem drugemu najemniku.
• Izjavljam, da je pristojna pogrebna služba iz groba, na podlagi moje vloge za izdajo soglasja prekopa ali
prenosa posmrtnih ostankov ter ustrezne odločbe Občine Radovljica, odstranila vse žare. Prilagam kopijo
potrdila pogrebne službe o odstranitvi žar ali raztrosu pepela in soglasje za prenos posmrtnih ostankov.
• Potrjujem, da sem z groba odstranil/a vsa nagrobna obeležja (spomenik, robnike, vaze, sveče, cvetje in zelenje).
V nasprotnem primeru bom stroške odstranitve plačal/a Komunali Radovljica. Izjema velja za grobove, ki so
registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomenik.
• Obenem se zavezujem plačati najemnino za tekoče leto. Strinjam se, da najemno razmerje ne bo prekinjeno,
dokler ne bom uredil/a vsega zgoraj navedenega.
Vlogi je potrebno priložiti fotografije trenutnega stanja groba. Več informacij na 04 537 01 20.
Pravilno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate:
• skenirano ali elektronsko podpisano po e-pošti na racunovodstvo@komunala-radovljica.si,
• po pošti na naslov Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica ali
• osebno na sedežu podjetja.
S prejetimi in posredovanimi osebnimi in drugimi podatki bomo v Komunali Radovljica, d. o. o., ravnali v skladu z veljavnimi predpisi s
področja varstva osebnih podatkov. Kontaktne podatke bomo uporabili za obveščanje v zvezi z zadevo. Posredovane osebne podatke bomo
hranili zgolj za namene, za katere ste nam jih posredovali in hranili, dokler obstaja za to pravna podlaga. Več o varstvu osebnih podatkov in
vaših pravicah v zvezi s tem lahko preberete v Politiki o varstvu zasebnosti.

Datum:

Podpis najemnika groba:

Izpolnita izvajalec pogrebne in pokopališke dejavnosti ter upravljavec

C) REŠITEV ODOBRITVE VRNITVE NAJETEGA GROBA UPRAVLJAVCU
Ugotovljeno je, da je mirovalna doba 10 let za krste, ki se nahajajo v grobu, pretekla dne ______________.
Odstop najema groba je odobren.
Na željo najemnika je bil izveden prenos žar v grobno mesto št. ____________________ na pokopališču
v __________________, za kar je bila Komunali Radovljica dostavljena kopija odločbe Občine Radovljica
in potrdilo pristojne pogrebne službe o opravljenem prenosu žare.
Na željo najemnika je bil izveden raztros pepela iz žar na prostor za pokop z raztrosom pepela, za kar smo prejeli
kopijo odločbe Občine Radovljica za raztros in potrdilo pristojne pogrebne službe o opravljenem raztrosu.
Datum oddaje vloge
upravljavcu:

Podpis izvajalca
pokopališke dejavnosti:

Datum rešitve
vloge:

Podpis pooblaščene
osebe:

