
VLOGA ZA SPREMEMBO PODATKOV 

Ime in priimek: ___________________________________ prijavljam spremembe: 

OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV ŠT. OM: NA NASLOVU: 

OKOLJSKA DAJATEV: 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: 

Davčna št.: Davčna št.: 

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

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

Stanje vodomera ob 
spremembi [m3]: 

Želim, da se mi pošta pošilja na naslov: 

Ime in priimek: 

Naslov: 



 
C. Sprememba obračunskih podatkov 

 STARO STANJE NOVO STANJE 

Mesečna akontacija za obračun 
vode [m3]: 

  

Število oseb v gospodinjstvu:   

Razlog za spremembo:  

 

Vrsta potrdila (kopija) – ustrezno označi: 

 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 označi):  

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 verodostojnost podatkov jamčim s svojim 
podpisom. 

 

Kraj in datum vloge: ________________________  Podpis naročnika: ________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: V skladu z določili GDPR v s podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da se zgoraj navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo 

zbira, vodi, uporablja in vzdržuje Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik, z namenom izvajanja dejavnosti. Obenem izjavljam, da so 

navedeni podatki pravilni ter se obvezujem, da bom Komunalnemu podjetju Kamnik d.o.o. v roku 5 dni od nastale spremembe pisno sporočil/a vsako spremembo 

navedenih osebnih podatkov. Seznanjen/a sem, da je upravljavec posredovanih osebnih podatkov Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.. Soglašam, da se v primeru, ko se 

podatki v (obstoječih) bazah podatkov Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o. razlikujejo od posredovanih, podatki uredijo skladno z navedenim osebnimi podatki danimi 

na tem dokumentu.  Vse pravice v zvezi s soglasjem so navedene v splošnih pogojih poslovanja, ki jih lahko dobite pri vašem ponudniku plačilni storitev. 

IZPOLNI REFERENT: 

Številka vloge:  _______________ 

Datum prejema vloge: _______________ 

Podpis referenta:  _______________ 
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