
 

 

VLOGA ZA SPREMEMBO PODATKOV – vodarina, odvoz odpadkov, odpadna voda 
PODATKI PRIJAVITELJA: 
___________________________________________________________________________________________ 
OBSTOJEČI PODATKI 

 
Odjemno mesto oz. sklic:  
 
Ime in priimek / naziv:  
 
Naslov odjemnega mesta:  

        
NOVI PODATKI /  opombe:  

 
Ime in priimek / naziv:   
 
Naslov plačnika:   
 
Davčna številka:  
 
SMS obveščanje:  
 
E-mail(v primeru, če želite, da vam račune pošiljamo na elektronsko pošto): / 
 
PODATKI O NOVEM LASTNIKU OBJEKTA (če plačnik ni lastnik objekta): 
___________________________________________________________________________________________ 
  
Stanje na vodomeru ob spremembi prejemnika računa:           m3.   

  
Spremeni se število oseb v gospodinjstvu iz     oseb  na      oseb.  
 
Spremeni se naj povprečna poraba vode iz   m3 na    m3 

 
Spremembe se naj upoštevajo pri obračunu storitev od    dalje. 
 

K vlogi prilagam: 
 

  pogodba oz. sklep (prodajna, darilna, najemna, sklep o dedovanju, …) 
  potrdilo 
  Drugo:  

VRSTA OBJEKTA (označite) 

  stanovanje  novogradnja 
  stanovanjski objekt - hiša   vikend 
  večstanovanjski objekt   vinska klet 
  gospodarski objekt   gradbišče 
  nestanovanjski objekt   drugo (navedite) -  
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OSKRBA S PITNO VODO: 

Način oskrbe s pitno vodo: 

   javni vodovod   vaški vodovod (ime):  
  lastni vodni vir, navesti št. Vodnega dovoljenja: 

Lokacija vodomera: 

  zunaj objekta   v objektu 

Namen uporabe pitne vode: 

  gospodinjstvo   kmetijstvo 
  poslovni objekt   industrija 
  zalivanje, št. vodnega dovoljenja:   drugo: 

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 

VRSTA OBJEKTA (označite) 

  objekt priključen na javno kanalizacijo ☐ DA  ☐ NE  

  objekt priključen na MKČN ☐ DA  ☐ NE  

  objekt priključen na greznico brez iztoka ☐ DA  ☐ NE  volumen       m3 

  objekt priključen na pretočno greznico ☐ DA  ☐ NE   volumen       m3 
Št. gradbenega dovoljenja (priloga kopija gradbenega 
dovoljenja): 

 

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE 

Tlorisna površina strehe m3 

Odvajanje padavinske vode s strehe se izvaja (označite): 
  v javno kanalizacijo  

  ponikanje  

  zbiralnik deževnice – izpust preliva v javno kanalizacijo m3 
  zbiralnik deževnice – izpust v ponikalnico m3 
  drugo:  

 

IZJAVA LASTNIKA O PORAVNANJU OBVEZNOSTI NA ODJEMNEM MESTU   
Spodaj podpisani lastnik odjemnega mesta številka                         : za katerega sem sklenil najemno 
razmerje z navedenim najemnikom izjavljam, da bom sam poravnal morebitne obveznosti, ki bi 
ostale neporavnane ob prekinitvi najemnega razmerja. 
 

 

 

Podpis prijavitelja: Podpis lastnika:                     Podpis najemnika: 

  
 

Kraj in datum:  
 

                   
1 Podatek ni obvezen 
2 Gradnja pretočnih greznic, za objekte katerih gradbeno dovoljenje je bilo izdano po 14.12.2002, ni bila več 
dovoljena 
S svojim lastnoročnim podpisom jamčim za pravilnost vseh navedenih podatkov in se obvezujem, da bom vsako spremembo, ki 
bi vplivala na spremembo obračuna komunalnih storitev ažurno javil Komunali Slovenska Bistrica. S podpisom se zavezujem za 
plačevanje nastalih obveznosti. Prav tako soglašam, da Komunala Slovenska Bistrica zbira, obdeluje in hrani osebne podatke v 
evidenci strank – uporabnikov storitev, v skladu s Splošno uredbo GDPR (Uredba 2016/679), določili Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (Ur. L. RS, št. 94/07), ter internim Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v podjetju. 
Upravljalec se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih hranil na primeren način, ter brez vaše privolitve 
osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Uporabljal jih bo za namene obračuna komunalnih storitev, za toliko časa, 
kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani. 


