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 PRIJAVA IN SPREMEMBE PODATKOV LASTNIKOV IN 
UPORABNIKOV KOMUNALNIH STORITEV IN OSTALIH 

OBRATOVALNIH STROŠKOV 

1. ODJEMNO MESTO

Št. odjemnega mesta ali št. stanovanja ali naslov odjemnega mesta 

Vrsta odjemnega mesta (ustrezno označi): 

a) hiša 1. se uporablja

2. se uporablja občasno

3. prazna

b) stanovanje 1. se uporablja

2. se uporablja občasno

3. prazno

c) poslovni prostor 1. prazen

2. zaseden

d) drugo

2. LASTNIK (odjemnega mesta ali posamezne enote-stanovanja ali poslovnega prostora)

Ime in priimek / naslov lastnika 

Telefonska številka lastnika: 

3. PLAČNIK STORITEV (odjemnega mesta ali posamezne enote-stanovanja ali poslovnega prostora)

LASTNIK NAJEMNIK  UPORABNIK (ustrezno označi)

Ime in priimek / naslov plačnika 

Št. plačnika / telefonska številka plačnika 
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4. OSEBE

Število oseb, ki so prijavljene na naslovu odjemnega mesta: 

Število oseb, ki bivajo na naslovu odjemnega mesta: 

Število začasno odjavljenih oseb: 

5. OLAJŠAVE PRI OBRAČUNU STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI

Olajšavo pri obračunu storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, zaradi začasnega bivanja na 
drugem naslovu, uveljavljam za naslednje osebe: 

Ime in priimek: Dokument: 

Ime in priimek: Dokument: 

Ime in priimek: Dokument: 

6. Stanje števca ob primopredaji vodovodnega priključka:

7. Sprememba se upošteva od  dalje. 

8. OPOMBE

Izjavljam, da posamezno enoto od dne  dalje uporablja 
uporabnikov in da v posamezni enoti biva  psov. 

Zbrani podatki se uporabljajo izključno za obračun komunalnih storitev, vseh stroškov, ki se delijo na podlagi določil 
veljavnega Stanovanjskega zakona in Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb ter za usklajevanje vseh podatkov 
v zvezi z obračuni  in medsebojnimi obveznostmi, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
uredbo EU o varstvu podatkov. 

S svojim podpisom potrjujem točnost podatkov. 

V , dne 

Podpis lastnika: in Podpis plačnika: 

Priloge s katerimi se potrjujejo predlagane spremembe: 
- kopija kupoprodajne pogodbe
- kopija najemne pogodbe
- potrdilo upravne enote o stalnem/začasnem prebivališču 

POZOR!
Če prejmemo obrazec brez ustrezne priloge, se sprememba podatkov za obračun ne bo izvedla.
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