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Obrazec prijave groba na Pokopališču Na Fari 
 

1. ZBIRKA PODATKOV 
          

GROB številka    

Kraj pokopališča  Pokopališče  Na Fari 

Navedba pokojnikov v grobu(ime in priimek,….)  Datum rojstva in smrti 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

  

NAJEMNIK GROBA – vdrževalec  Številka groba____________ 

Ime in priimek/ Naziv pravne osebe¹   

Naslov/sedež pravne osebe¹   

EMŠO/Davčna številka   

Osebna identifikacija najemnika/vzdrževalca²   

Telefonska številka/elektronska pošta³   

Odjemno mesto¹   

Številka in datum najemne pogodbe   

 ¹ Iz zadnjega prejetega računa za grobnino ali najemne pogodbe ali stroškov komunalnih storitev. 
² Osebna identifikacija se opravi na podlagi osebnega dokumenta s strani pooblaščene osebe JKP LOG d.o.o, 
Pogrebna služba Barbara. Pri pravnih osebah se identificira oseba, pooblaščena s strani pravne osebe.  

³ Dovoljujem, da JKP LOG d.o.o., Pogrebna služba Barbara podatke o telefonski številki oziroma elektronskem 
naslovu, če so vpisani, uporablja v namene obveščanja v okviru izvajanja dejavnosti ter v namene pridobivanja 
informacij v zvezi s pokojnimi in njihovimi sorodniki za izvajanje projekta ureditev podatkovne zbirke pokopanih na 
pokopališču Fara na Prevaljah. 
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  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 JKP LOG d.o.o., Pogrebna služba Barbara.  
 
 
 
 
 
 
 
Datum_______________________________                                   Podpis najemnika groba ____________________ __   
 
    

Izpolni JKP LOG d.o.o., Pogrebna služba Barbara: 

      

Ime in priimek prejemnika dokumenta  

Podpis in žig prejemnika dokumenta  

Datum prejema dokumenta  

  Kopija dokumenta se izda najemniku   


