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Podpisani obrazec nam pošljite po faksu ali pošti 
 

 

VLOGA ZA PREKOP / PRENOS 
POSMRTNIH OSTANKOV 

 
 

Vlagatelj zahtevka - 
najemnik grobnega polja:  

Naslov najemnika grobnega 
polja(ulica, HŠ, kraj):  

Kontaktna številka:  

Številka pogodbe o najemu 
grobnega prostora:  

Grobni prostor 
številka:  

Pokopališče:  Tip groba:  

Ime in priimek pokojnika, ki se ga 
bo prekopalo/preneslo:            

Datum rojstva 
pokojnika:  

Datum smrti 
pokojnika:  

Način pokopa pokopanega 
pokojnika (obkroži):  krsta / žara 

S prekopom/prenosom preklicujem 

najem grobnega polja (obkroži):*  DA         / NE 

S preklicem grobnega polja nagrobni 
spomenik odstrani (obkroži):  najemnik sam        / 

Komunalno podjetje Logatec 
(stroške dela poravna najemnik) 
 

Podatki o lokaciji novega pokopa: 

Kraj:  Pokopališče:  

Upravljavec 
pokopališča:  

Grobni prostor / 
žarna niša št:   

Opombe:  

Stroške prekopa / prenosa poravna najemnik grobnega polja / žarne niše.  

* Z odpovedjo grobnega polja bo le to na voljo novim morebitnim najemnikom. V primeru prenosa žarne školjke 
v žarni zid, je nova žarna niša brezplačna, v nasprotnem primeru se ob najemu plača novo žarno nišo, potem pa 
letno stroške vzdrževanja žarne niše v skladu s cenikom podjetja. Za žarno nišo in ureditev napisa na žarni plošči 
se osebno obrnite na našo službo za opravljanje pokopaliških in pogrebnih dejavnosti na gsm: 041 310 294 
(Gorazd Bošnjak, Peter Senčur). 

Po prejemu popolno izpolnjene vloge in potrjene s strani Komunalnega podjetja Logatec d.o.o., Občina 
Logatec izda odločbo, ki dovoljuje prekop/prenos. Po prejemu odločbe se vlagatelj zahtevka s Komunalnim 
podjetjem Logatec d.o.o. dogovori o času prekopa/prenosa posmrtnih ostankov. 

Prilogi: izpisek iz matične knjige umrlih za pokojnika in kopija pogodbe o najemu grobnega prostora. 

Vlagatelj zahtevka:  Komunalno podjetje Logatec d.o.o.: 

Ime in priimek:   Soglašamo z navedenimi podatki. 

Kraj in datum:   Logatec;   

Podpis vlagatelja zahtevka:  direktor: dr. Boštjan AVER, univ.dipl.ekon.  
 

Komunalno podjetje Logatec d.o.o. 

Datum prejema: 

 
Št. vloge: Sig: 

Občina Logatec  

Datum prejema: 

 
Št. vloge: Sig: 


