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Številka:_____________________
Dežurna številka pogrebne službe
041 681 188

VLOGA ZA PRENOS NAJEMA GROBA
DOSEDANJI NAJEMNIK GROBA - ODSTOPNIK
Ime in priimek/Naziv pravne osebe1
Naslov/Sedež pravne osebe1
EMŠO/Davčna številka pravne osebe
Osebna identifikacija odstopnika2
3

☐

DA

☐

NE

☐

DA

☐

NE

Telefonska številka/elektronska pošta
Šifra plačnika1
Odjemno mesto1
Številka najemne pogodbe1

GROB
Kraj pokopališča
Številka groba ali navedba pokojnikov v
grobu (ime in priimek), če pokopališče
nima označenih grobov
Datum zadnjega pokopa s krsto

NOVI NAJEMNIK GROBA - PREVZEMNIK
Ime in priimek/Naziv pravne osebe
Naslov/Sedež pravne osebe
EMŠO/Davčna številka pravne osebe
Osebna identifikacija prevzemnika2
Telefonska številka/elektronska pošta

3

Nova številka najemne pogodbe4
1

Iz zadnjega prejetega računa za grobnino.
Osebna identifikacija se opravi na podlagi osebnega dokumenta s strani pooblaščene osebe Komunale Kočevje, d.o.o. Pri pravnih osebah
se identificira oseba, pooblaščena s strani pravne osebe.
3
Dovoljujem, da Komunala Kočevje, d.o.o. podatke o telefonski številki oziroma elektronskem naslovu, če so vpisani, uporablja v namene
obveščanja v okviru izvajanja dejavnosti ter v namene izvajanja anket zadovoljstva med uporabniki njenih storitev.
4
Izpolni Komunala Kočevje, d.o.o.
2

V času mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od desetih let od zadnjega pokopa s krsto, ni mogoče izvajati
prekopa in pokopa na istem mestu v istem grobu (22.čl. ZPPDej).
Odstopnik z dnem podpisa izjave odstopa od najemne pogodbe za navedeni grob, ki ga predaja v uporabo in
najem prevzemniku.
Odstopnik se s podpisom te izjave odpoveduje vsem pravicam in dolžnostim najemnika, prevzemnik pa s
podpisom prevzema vse pravice in dolžnosti najemnika za zgoraj navedeni grob, vključno z morebitnimi
neporavnanimi obveznostmi odstopnika.
Komunala Kočevje, d.o.o. bo prenos najema upoštevala v naslednjem mesecu po prejemu vloge. Če je bil račun
za grobnino poravnan pred prenosom, odstopnik ni upravičen do vračila plačane grobnine, v primeru, da račun
za tekoče leto še ni bil izstavljen, bo prejemnik računa novi najemnik groba.
V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov s podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da
se zgoraj navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo z namenom izvajanja dejavnosti vzpostavi,
vodi in vzdržuje podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.

Datum
____________________

Podpis odstopnika

Podpis prevzemnika

____________________

____________________
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IZPOLNI KOMUNALA KOČEVJE D.O.O.
Ime in priimek prejemnika dokumenta
Podpis in žig prejemnika dokumenta
Datum prejema dokumenta
Kopija dokumenta se izda odstopniku in prevzemniku
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