Ime in priimek vložnika:
Naslov:
Telefon:
e-pošta:
OBČINA JESENICE
KOMUNALNA DIREKCIJA
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

VLOGA ZA DOVOLITEV RAZTROSA PEPELA ZUNAJ POKOPALIŠČA
(17. člen Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 37/2018)

Vložnik (ime in priimek):
rojen:
razmerje do pokojnika:
zaprošam za izdajo dovoljenja za raztros pepela zunaj pokopališča, za pokojnika (ime in priimek):

rojenega dne

, umrl dne

z zadnjim prebivališčem
raztros bomo opravili dne

od

ure do

ure

v / na (točno opredeliti kraj)

Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 –
ZKZaš) se upravna taksa plača po tarifi 1 (4,50 EUR) in tarifi 3 (18,10 EUR), kar skupaj znaša 22,60 EUR, v gotovini v sprejemni
pisarni Občine Jesenice ali za nakazilom na TRR, št. SI56 01241- 4410309196, Referenca (sklic): SI11 75400-7111002, koda
namena: OTHR.
Obvezne priloge:
 izpisek iz matične knjige umrlih ali zdravniško potrdilo o smrti
 soglasje lastnika parcele oziroma zemljišča, kjer se namerava opraviti raztros pepela
Datum:

Podpis vložnika:

Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za izdajo soglasja za raztros pepela oziroma za pokop zunaj pokopališča
na podlagi 17. člena Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 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.

