Vloga za dovolitev pokopa oziroma raztrosa pepela pokojnika zunaj pokopališča
Podatki o vložniku
Ime in priimek: _______________________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________
EMŠO:
Razmerje do pokojnika: ________________________________________________________
Telefon/e-naslov*: ____________________________________________________________
*Podatek ni obvezen, občinska uprava ga bo uporabila zgolj za namene reševanja vloge.
Podatki o pokojniku
Ime in priimek: _______________________________________________________________
Rojstni datum: _______________________________________________________________
Zadnje prebivališče: ___________________________________________________________
Datum smrti: _________________________________________________________________
Podatki o pokopu ali raztrosu
Zaproša se za dovoljenje za (ustrezno označite):
raztros pepela pokojnika zunaj pokopališča,
pokop pokojnika zunaj pokopališča.
Datum in ura pokopa: _________________________________________________________
Kraj pokopa: _________________________________________________________________
Način pokopa: _______________________________________________________________
Kraj in datum: _________________________

Podpis vložnika:

Vlogi je potrebno priložiti:
- mrliški list,
- potrdilo o upepelitvi,
- dovoljenje lastnika parcele oziroma zemljišča, kjer bo opravljen pokop, če pokojni ni bil lastnik
te parcele,
- dokazilo o članstvu v stanovski organizaciji, v primeru pokopa pokojnika,
- potrdilo o plačilu takse.
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Taksa: Skladno z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO,
84/15 – ZZelP-J in 32/16) se upravna taksa za podan zahtevek in izdajo odločbe zaračuna po
tarifi št. 1 (4,50 EUR) in 3 ZUT-I (18,10 EUR), kar skupaj znaša 22,60 EUR.
Upravna taksa se plača na vložišču Občine Ajdovščina ali se nakaže na transakcijski račun št.
SI56 0120 1401 0309 152, sklic 11 75000-7111002 koda namena: OTHR.
Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov: Občina Ajdovščina ima sprejeto politiko varstva osebnih
podatkov. V Evidenci dejavnosti obdelav osebnih podatkov Občine Ajdovščina se lahko
informirate in seznanite z informacijo obdelave osebnih podatkov po 13. členu (primer, ko
posameznik odda osebne podatke neposredno npr. vloge itd.) in 14. členu (primer, ko so osebni
podatki pridobljeni iz javnih virov – centralnih evidenc npr. eCrp) Splošne uredbe o varstvu
osebnih podatkov (GDPR). Evidenca je dostopna na spletni strani www.ajdovscina.si in na
oglasni deski v vložišču.
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