OBČINA ŠKOFJA LOKA
Občinska uprava
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VLAGATELJ/-ICA:

________________________________
(ime in priimek)

________________________________
(naslov - ulica, hišna številka)

________________________________
(poštna št. in pošta)

____________________________ ______________________
(e-naslov)

(telefon)

VLOGA ZA PREKOP / PRENOS POSMRTNIH OSTANKOV

1

Na podlagi določb 21. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), Uradni
list RS, št. 62/16, vlagam vlogo za izdajo dovoljenja za prekop / prenos posmrtnih ostankov,
upepeljenih ostankov, pokojnika/-ce:

___________________________________________________________________,
(ime in priimek ob smrti)

rojen/-a ________________ umrl/-a ___________________
pokopan/-a na pokopališču _____________________________________________,
vrsta pogreba ______________________ št. grobnega prostora _______________.

Posmrtne ostanke oziroma upepeljene ostanke pokojnika/-ce želim/o prekopat/-i /
prenesti na pokopališče ____________________________________________, št. (novega)
grobna / prostora ____________________, upravljavec ___________________________;
najemnik groba __________________________________________.

Vloga je lahko sestavljena in/ali napisana drugače, kot je ta vzorec splošne vloge – važno je, da vsebuje vse potrebne
podatke in priloge, na podlagi katerih bo možno sprejeti odločitev o izdaji dovoljenja.
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1

Prilagam potrebne priloge:
− izpisek iz matične knjige umrlih za pokojnika (kopija),
− najemno pogodbo za obstoječi grob (kopija ali potrdilo upravljavca),
− soglasje najemnika groba (če vlagatelj ni najemnik),
− najemno pogodbo (kopija ali podpisano potrdilo upravljavca) za (nov) grob in, če vlagatelj
ni najemnik, podpisano soglasje najemnika groba,
− če gre za prenos smrtnih ostankov v drugo državo, je obvezna priloga tudi posmrtni potni
list.

Podpisani/a izjavljam, da so podatki in navedbe na vlogi resnične in točne ter
pooblaščam Občino Škofja Loka, da v zadevnem postopku pridobi še potrebne
informacije in podatke, potrebne za odločitev v predmetnem postopku.

Ta postopek je, skladno z določbo 25. točke, 28. člena, Zakona o upravnih taksah ZUT,
Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16, takse prost.

Kraj in datum: _______________________

_____________________________

(lastnoročni podpis)

