
 

OBRAZEC: OST-4/2020 

 

VLOGA ZA SPREMEMBO PODATKOV 

 

Ime in priimek: _________________________________ prijavljam spremembe: 

• OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV ŠT. OM:   NA NASLOVU: 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

• OKOLJSKA DAJTEV   ŠT. OM:   NA NASLOVU: 
_______________________________________________________________________________________________ 

* na podlagi 14. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda Ur. l. RS št. 80/12 in 98/15 

 
A. Sprememba lastnika 

DOSEDANJI LASTNIK NOVI LASTNIK 

Ime in priimek:   Ime in priimek:   

Naslov:  Naslov:  

Davčna št.:  Davčna št.:  

Kontakt/e-naslov:  Kontakt/e-naslov:  

 

B. Sprememba plačnika  

DOSEDANJI PLAČNIK NOVI PLAČNIK 

Ime in priimek:   Ime in priimek:   

Naslov:  Naslov:  

Šifra plačnika:  Šifra plačnika:  

Davčna št.:  Davčna št.:  

Kontakt/e-naslov:  Kontakt/e-naslov:  

Trajnik/e-račun:          DA                          NE Trajnik/e-račun:                DA                          NE 

Stanje vodomera ob 
spremembi [m ³]: 

                                                                                                                          

 

Želim, da se mi pošta pošilja pošilja na naslov: 

Ime in priimek:  

Naslov:  

 

  



 

  

C. Sprememba obračunskih podatkov 

 STARO STANJE NOVO STANJE 

Mesečna akontacija za 
obračun vode [m ³]: 

  

Število oseb v 
gospodinjstvu:  

  

 

Razlog za spremembo: ____________________________________________________________________________ 

Vrsta potrdila (kopija) – ustrezno obkroži: 

• Potrdilo iz gospodinjske evidence 

• Potrdilo o spremembi stalnega oziroma začasnega prebivališča 

• Izpis iz matičnega registra o smrti 

• Rojstni list 

• Potrdilo o bivanju v domu za ostarele 

• Potrdilo o bivanju v dijaškem ali študentskem domu 

• Drugo ___________________________________________________________________________________ 
 

V kolikor so poravnane vse obveznosti, se sprememba upošteva pri obračunu storitev od 
__________________________ dalje. Vse obveznosti do spremembe bo poravnal (ustrezno podčrtaj): prejšnji 
lastnik/plačnik ali novi lastnik/plačnik.  

 

Zgoraj navedeni podatki se uporabljajo za obračun storitev GJS odvajanja in čiščenja odpadne vode in za obračun 
okoljske dajatve. Vsako spremembo števila stalno in/ali začasno prijavljenih oseb se zavezujem sporočiti s 
posredovanjem ustreznega potrdila. Za verodostjnost podatkov jamčim s svojim podpisom.  

 

Opomba: V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov s podpisom soglašam, da se moji zgoraj navedeni 

podatki lahko uporabljajo v skladu z namenom za katerega so bili podani in sicer za obračun in morebitno izterjavo.  

  

Kraj in datum:       Podpis vlagatelja: 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Izpolni Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.: 

Vlogo sprejel:  ___________________________ 

Datum:  ___________________________ 


