ZAHTEVEK ZA SPREMEMBO PODATKOV
O LASTNIKU OZIROMA PLAČNIKU
OB 06

PODATKI O NOVEM PLAČNIKU KOMUNALNIH STORITEV:
Ime in priimek: …………………………………………………………………………..….
Ulica in hišna številka:…………………………………………………….…………………
Številka in kraj pošte:…………………………………………………………………….
Tel. številka kontaktne osebe (ni obvezen podatek):……………………….........................
Davčna številka:……………………………………………….
Plačnik je: a) lastnik b) najemnik c) uporabnik (ustrezno obkroži)
PODATKI O NOVEM LASTNIKU OBJEKTA (če plačnik ni lastnik objekta):
Ime in priimek: ……………………………………………………………………………
Ulica in hišna številka:………………………………………………………………
Številka in kraj pošte:…………………………………………………………………….
Tel. številka kontaktne osebe (ni obvezen podatek):……………………….........................
Davčna številka: …………………………….
NASLOV ZA POŠILJANJE RAČUNOV (če plačnik ni naslovnik objekta) :
Ime in priimek: ………………………………………………………………………….
Ulica in hišna številka:…………………………………………………….
Številka in kraj pošte:…………………………………………………………………..
Spodaj podpisani izjavljam, da sem/smo od (datum) ____________ dalje (ustrezno obkrožite,
možnih več odgovorov):
 lastnik objekta
 plačnik objekta
 podnajemnik objekta,
ki sem/smo ga (označite):  podedoval/i
 kupil/i
 imam/o v najemu
 drugo _____________________________________________________
od
PODATKI O PREJŠNJEM LASTNIKU/PLAČNIKU:
Ime in priimek: …………………………………………………………………………..….
Ulica in hišna številka:…………………………………………………….…………………
Številka in kraj pošte:…………………………………………………………………….
tel. številka kontaktne osebe (ni obvezen podatek):……………………….........................
Davčna številka:……………………………………………….
Plačnik je: a) lastnik b) najemnik c) uporabnik (ustrezno obkroži)
komunalnih storitev za naslednji objekt
PODATKI O ODJEMNEM MESTU:
Številka odjemnega mesta: ………………………………………………
Naslov odjemnega mesta:………………………………………………………………………
Parcelna številka in katastrska občina:………………………………………………………….
Vrsta objekta (označite):
stanovanje
poslovni prostor stanovanjski objekt gradbišče
 vikend
gospodarski objekt
 vinska klet novogradnja
 drugo–navedite:……………

_____________________________________________________________________________________________________
https://www.komunala.info/index.php
Podatki o uporabniku in njegovem pooblaščencu so poslovna skrivnost podjetja. Podjetje se zavezuje, da bo osebne podatke
varovalo in uporabljalo samo za obračun komunalnih storitev. Javno podjetje hrani in obdeluje podatke o naročniku v skladu z
določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
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Uporaba objekta (označite):
 stalno
 občasno
 drugo (opis): ………………………,
OSKRBA OBJEKTA S PITNO VODO

 v obnovi – predviden datum vselitve …………

Način oskrbe s pitno vodo (označite):
 javni vodovod
 lastni vodni vir
Podatki o vodomeru-glavni:
Priključna moč: DN……………… številka vodomera:………………………
vrsta: glavni odštevalni
lokacija:  zunaj objekta
 v objektu
Stanje vodomera ob prevzemu: …………….. m³
Predvidena poraba pitne vode (navedite mesečno akontacijo vodarine): …………. m³/mesec
Namen uporabe pitne vode (označite):
 gospodinjstvo  kmetijstvo  drugo (opis): ……………………………………………………
Podatki o vodomeru-odštevalni (če sta vezana vodomera):
številka števca:………………………
stanje ob prevzemu: ………….. m³
ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV
Število oseb stalno in začasno prijavljenih na tem naslovu: …………..…….
Želim prenos posode (vpiši število metrov): ……….. m
Odvoz se izvaja:  tipizirana posoda  tipizirane zelene vreče  v skupen zabojnik
Podatki o zabojnikih za odpadke (če se odvoz izvaja s tipiziranimi posodami)
Zabojniki za mešan komunalni odpad (zeleni zabojniki):
Velikost in število zabojnikov:  120 l ………  240 l ……….  1.100 l …………
last  naročnika(lastna posoda)  izvajalca (najeta posoda)
Zabojniki za mešano embalažo (rumeni zabojniki):
Velikost in število zabojnikov:  120 l ………  240 l ……….  1.100 l …………
Zabojniki za biološke odpadke (rjavi zabojniki):
Velikost in število zabojnikov:  120 l ………  240 l ……….  1.100 l …………
Izjava (označite, če za odvoz biološko razgradljivih odpadkov ne boste uporabljali rjavega zabojnika):
 Izjavljam, da bom biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo v mojem gospodinjstvu, kompostiral v
lastnem kompostniku.
ODVAJANJE in ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE(ustrezno označite):
 Objekt je priključen na javno kanalizacijsko omrežje (obkrožite): DA / NE


Objekt je priključen na pretočno greznico (obkrožite): DA

/

NE volumna (zapišite volumen

greznice, v kolikor ste pri tej postavki obkrožili da) ________ m3


Objekt je priključen na nepretočno greznico (obkrožite): DA / NE volumna (zapišite volumen
greznice, v kolikor ste pri tej postavki obkrožili da) ________ m3



Objekt je priključen na malo komunalno čistilno napravo (obkrožite): DA

/

NE (zapišite za

koliko PE, v kolikor ste pri tej postavki obkrožili da) ________ PE.
Dostopnost greznice/MKČN za komunalno vozilo (opišite v primeru težje dostopnosti oziroma
posebnosti):…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
https://www.komunala.info/index.php
Podatki o uporabniku in njegovem pooblaščencu so poslovna skrivnost podjetja. Podjetje se zavezuje, da bo osebne podatke
varovalo in uporabljalo samo za obračun komunalnih storitev. Javno podjetje hrani in obdeluje podatke o naročniku v skladu z
določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
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ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH
Tlorisna površina strehe:…………………… m²
Odvajanje padavinskih odpadnih voda s strehe se izvaja (ustrezno obkrožite):






Odvajanje v javno kanalizacijo
Ponikanje
Zbiralnik deževnice ……… m³ - izpust v javno kanalizacijo
Zbiralnik deževnice ……… m³ - izpust v ponikovalnico
Drugo (opišite) ………………………………………………………………..

IZDAJA RAČUNOV
Račune želim prejemati (označite):

 mesečno

 trimesečno

 šestmesečno

IZJAVA
Izjavljam, da so navedbe podatkov na tem obrazcu točne in se zavezujem izvršiti popravek podatkov v
primeru nastalih sprememb v roku 15 dni. Prav tako se zavezujem za plačevanje nastalih obveznosti iz
naslova komunalnih storitev na navedenem odjemnem mestu.
S križcem označite stranko, ki poravna obveznost do spremembe (obvezno označite):
 __________________________
(Prejšnji) lastnik/plačnik (žig in podpis):

 ___________________
Nov lastnik/plačnik (žig in podpis):

Kraj in datum: …………………………….…

IZJAVA LASTNIKA O PORAVNAVANJU OBVEZNOSTI V NAJEMODAJALSKE
RAZMERJU
Spodaj podpisani lastnik odjemnega mesta številka ………., za katerega sem sklenil najemno razmerje
z najemnikom ……………………………………………, izjavljam, da bom sam poravnal morebitne
obveznosti, ki bi ostale neporavnane ob prekinitvi najemnega razmerja.
Seznanjen sem, da bo v nasprotnem primeru upravljavec vodovoda OKP Rogaška Slatina d.o.o. v
skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo prekinil dobavo vode na tem odjemnem mestu.

…………………………………………
(Podpis lastnika)
Obvezne priloge:  zemljiško knjižni izpisek ali
 drugo dokazilo o lastništvu (podlaga za spremembo, npr. kupoprodajna
pogodba, sklep o dedovanju…)
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