
NEPREKLICNA ODPOVED NAJEMNINE GROBA 
 

DOSEDANJI NAJEMNIK (ime in priimek)______________________________________________ 

Ulica in hišna št._____________________________________________________________________ 

poštna št., kraj_______________________________________________________________________ 

Tel. št._______________________________________________________________________________ 

SEM NAJEMNIK GROBA NA POKOPALIŠČU__________________________________________ 

GROB ŠT. (oznaka groba) _____________________________________________________________ 

TIP GROBA__________________________________________ 
 

V KATEREM SO POKOPANI: 

Ime in priimek pokopane osebe Sorodstveno razmerje 

  

  

  

Vzrok spremembe najemnika 

SE NEPREKLICNO ODPOVEDUJEM NAJEMU NAVEDENEGA GROBA IN GA (obkroži 

ustrezno) 

 PREPUŠČAM UPRAVLJAVCU POKOPALIŠČA ZA ODDAJO DRUGEMU 

NAJEMNIKU 

OBELEŽJE NA GROBU (obkroži ustrezno) 

o SEM ODSTRANIL SAM dne_____________________ 

o NAJ ODSTRANI UPRAVLJALEC NA MOJ RAČUN. 
 

 PREPUŠČAM DRUGEMU NAJEMNIKU (le, če je novi najemnik v sorodstvenem 

razmerju – oče, mati, sin, hči, brat, sestra, vnuk-inja, teta, stric, ded, babica, 

bratranec, sestrična): 

Ime in priimek novega najemnika__________________________________________ 

Ulica in hišna št. novega najemnika 
_____________________________________________________________________________ 

poštna št., kraj novega najemnika 
_____________________________________________________________________________ 

Sorodstveno razmerje_______________________________________________________ 

Tel. št. novega najemnika__________________________________________________ 
 

Dovoljujem in pooblaščam družbo KSP d. d. Sežana, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1), Uredbo EU 

2016/679 Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR) in v skladu z lastnimi pravni akti, moje osebne podatke obdeluje z namenom 

izvajanja pogodbenih obveznosti in dejavnosti družbe. Soglašam, da pridobiva moje osebne podatke oziroma dodatno dokumentacijo 

pri ustreznih organih, institucijah. 

KSP d. d. Sežana bo z vašimi osebnimi podatki ravnalo odgovorno in jih bo obdelovalo zgolj za namene izvajanja dejavnosti družbe.  

Vprašanja, povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali za uresničevanje vaših pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo 

varstvo osebnih podatkov, lahko kadarkoli naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov po elektronski pošti na naslov 

info@ksp-sezana.si ali po pošti na naslov KSP d.d. SEŽANA, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana.  

S podpisom te izjave, pod materialno in kazensko odgovornostjo, potrjujem resničnost navedenih podatkov. 

NOV NAJEMNIK (podpis)                                   DOSEDANJI NAJEMNIK (podpis) 

__________________________________                    __________________________________ 

Datum:___________________________ 

Priloga: najemna pogodba  


