Republika Slovenija
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

tel.: 03 56 55 700
fax: 03 56 64 011
www.zagorje.si
obcina.zagorje@zagorje.si

PODATKI O VLAGATELJU
(ime in priimek vložnika)
____________________________________________________________
(EMŠO vložnika)
(naslov)
(telefon)
Datum vloge: ______________

VLOGA
ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA RAZTROS PEPELA ZUNAJ POKOPALIŠČA
(18. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ZPPDej (Ur. list RS, št. 62/2016))
Podpisani/a ______________________________________, roj. _____________________,
razmerje do pokojnika_______________________________________________________,
dajem vlogo za izdajo dovoljenja za raztros pepela zunaj pokopališča.
Pokop pokojnika ___________________________________________________________,
umrlega _____________________, zadnje stalno prebivališče _______________________,
kraj smrti: _________________________________________________________________,
bo opravil izvajalec pogrebne dejavnosti: ________________________________________,
dne:____________________________, od ________ do ________ ure,
v/na ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(točno opredeliti kraj nameravanega raztrosa pepela).
Podatki o lastniku zemljišča, kjer se bo opravil raztros:
-

ime, priimek fizične ali naziv pravne osebe _________________________________,
naslov ______________________________________________________________,
ID znak nepremičnine: _________________________________________________.

Priloga:
- izpisek iz matičnega registra (zakonec, partner, otroci…)
- soglasje izvajalca pogrebne dejavnosti
- smrtovnica – mrliški list
- soglasje lastnika nepremičnine, kjer bo izveden raztros pepela (če vlagatelj ni lastnik
nepremičnine).

Podpis vlagatelja
__________________________

Vložnik vlogo pošlje po pošti na naslov Občina Zagorje ob Savi ali po elektronski pošti na
naslov obcina@zagorje.si ali jo osebno vloži v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
Po zakonu o upravnih taksah je potrebno ob vložitvi vloge plačati upravno takso:
- Upravna taksa po tar. št. 1 (4,50 EUR) in tar. št. 3 (18,10) Zakona o upravnih taksah –
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J,
32/16 in 30/18 – ZKZaš), kar skupaj znaša 22,60 EUR.
Upravno takso lahko vlagatelj plača na enega od naslednjih načinov:
- z gotovino: v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi;
- s položnico pri banki ali elektronsko: za namen plačila: »plačilo upravne takse«, koda
namena: »TAXS«, na naziv prejemnika: Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,
1410 Zagorje ob Savi; številka računa: 0134-2 542-0309-181, Sklic: 11
764227111002-0014 (k vlogi je potrebno priložiti dokazilo o plačilu).

