____________________________________
ime in priimek vložnika
____________________________________
naslov
____________________________________
telefonska številka, elektronska pošta

OBČINA JESENICE
Komunalna direkcija
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice
VLO G A ZA D O VO LIT EV RAZT RO SA PEPELA ZUNAJ PO KO PALIŠČA
(17. člen Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Jesenice
UL RS 37/2018)
Vložnik (ime in priimek): ______________________________________________________________
rojen______________________________________________________________________________
razmerje do pokojnika________________________________________________________________
zaprošam za izdajo dovoljenja za raztros pepela zunaj pokopališča, za:
pokojnik (ime in priimek):______________________________________________________________
z zadnjim stalnim prebivališčem ________________________________________________________
rojen ______________________________________________________________________________
umrl ______________________________________________________________________________
Raztros bomo opravili dne ______________od _________do _______ure,
v/na ____________________________________________________________________
(točno opredelite kraj)
Datum: _______________

Podpis vložnika ___________________

Po Zakonu o upravnih taksah je potrebno ob vložitvi vloge plačati upravno takso po tarifni št. 1 in tarifni
št. 3 v višini 22,60 €.
Obvezne priloge:
- izpisek iz matične knjige umrlih ali zdravniško potrdilo o smrti
- soglasje lastnika zemljišča, kjer se namerava izvršiti pokop oz. raztros pepela
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za izdajo soglasja za raztros pepela zunaj pokopališča na
podlagi 17. člen Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Jesenice UL RS 37/2018
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način,
tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo
oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine,
pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop
do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja
odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve
obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom
pravic).
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih podatkov pooblaščene
osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: obcina.jesenice@jesenice.si

vlogazap

