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www.komunala-radovljica.si, ID št. za DDV: SI98605275

Soglasje za prekop ali
prenos posmrtnih ostankov
Spodaj podpisani vlagatelj prosim, da v skladu z 21. in 22. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016)
potrdite podatke o možnosti prekopa oziroma prenosa posmrtnih ostankov. Vloga bo osnova za izdajo dovoljenja v obliki odločbe s strani
Občine Radovljica za izvedbo prekopa ali prenosa pokojnika s strani pristojne pogrebne službe.

PODATKI O NAJEMNIKU GROBA (podatki označeni z zvezdico (*), so obvezni):
Ime in priimek*:
Ulica*:

Pošta in kraj*:

E-naslov:

Telefon ali GSM*:

Pokopališče Radovljica*:
Tip groba:

staro

enojni

novo

dvojni

Št. groba*:

krsta

žarni

vrstni

trojni

žara
grobnica

Ime in priimek pokojnika*:
Datum rojstva/smrti*:

/

/

/

Vzrok prekopa ali prenosa pokojnika in način prenosa ali raztrosa pepela:

S prekopom oz. prenosom pokojnika* (označite):
se omogoči prenos pokojnika/ov na drugo pokopališče

bom preklical/a najem grobnega mesta
se opravi raztros pepela pokojnika

Podatki o lokaciji novega pokopa oziroma raztrosu pepela:
Kraj*: ____________________ Pokopališče*: ____________________ Št. groba*: ____________________
S preklicem najema grobnega mesta, bo grob prost, nagrobni spomenik in opremo pa bo odstranil:
najemnik sam

________________________________________ na stroške najemnika

Zavezujem se, da bom Komunali Radovljica dostavil kopijo odločbe o dovoljenju za prekop ali prenos posmrtnih ostankov in potrdilo pristojne
pogrebne službe, da je v skladu s predpisi izvedla prekop oziroma prenos posmrtnih ostankov.

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. 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:

VLOGI PRILAGAM:
• kopijo najemne pogodbe za novo grobno mesto, če bo pokojnik prekopan v drug grob ali na drugo pokopališče;
• soglasje najemnika novega grobnega mesta (če ni vlagatelj);
• potrdilo pogrebne službe za raztros pepela pokojnika.
Izpolni Komunala Radovljica

SOGLASJE UPRAVLJAVCA:
Komunala Radovljica, d. o. o., kot upravljavec pokopališča v Radovljici soglašamo, da so izpolnjeni pogoji za
prenos ali prekop žare pokojnika oziroma raztros njegovega pepela.
Datum:

Direktor: Matija Žiberna, mag. org.

