
 

 

       

 

 

                       

Obrazec za evidentiranje sprememb uporabnikov za obračun 

komunalnih storitev 

VRSTA SPREMEMBE ( ustrezno označite) : 

VRSTA  
  

 1. Sprememba podatkov obstoječega uporabnika  
 2. Nov plačnik   
 3. Število oseb ( prijava /odjava )   

 
4. Stanje vodomera 
5. Prva prijava   

 

              6. Drugo 
 

 OBSTOJEČI PODATKI NOVO STANJE PODATKOV 

Šifra OM prijave     

Šifra OM odjave     

Šifra plačnika     

Priimek     

Ime     

Naziv pravne 
osebe 

  
  

Ulica     

Pošta     

Telefon/GSM     

E-pošta     

davčna številka      

Število oseb     

Stanje vodomera      

Datum odčitka     

Odpadne vode greznica javna kanalizacija MČN greznica javna kanalizacija MČN 

 
    

Datum upoštevanje spremembe v obračunu_______________________ 



 

Opombe:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

K prijavi ali odjavi je potrebno priložiti eno izmed spodaj navedenih potrdil: 

- potrdilo pristojne Upravne enote ( potrdilo matičnega urada o številu članov gospodinjstva,       

   rojstni list ,mrliški list ); 

- potrdilo o nastanitvi v študentskem domu, domu upokojencev; 

- potrdilo o registraciji pravne osebe; 

- drugo ( npr. šolske pogodbe za študij v tujini, delovne vize itd.). 

 

Izjava 

 
V primeru, da sem lastnik stanovanja in sem ga  oddal v najem, prevzemam obveznost plačila 

stroškov funkcionalne oskrbe nepremičnine, ki se nanašajo na obračunane komunalne 

storitve, če jih dejanski uporabnik ( plačnik računov ) ne bi poravnal. 

S svojim podpisom na tem obrazcu kot vlagatelj jamčim za pravilnost vseh navedenih 

podatkov. Vsako spremembo števila članov gospodinjstva , ki vplivajo na obračun komunalnih 

storitev, bom ažurno javil Javnemu komunalnemu podjetju Radlje ob Dravi d.o.o. Soglašam, 

da Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. lahko obdeluje moje osebne podatke v 

svojih evidencah za potrebe obračuna komunalnih storitev v skladu z določili Zakona o varstvu 

osebnih podatkov ( Ur. l RS , št. 94/07) in Uredbo  GDPR ( Uredba 2016/679 ) . 

   

Kraj in datum :____________________                          Podpis vlagatelja : 

       

       ___________________________ 

 

Prosimo, da izpolnjen in podpisan obrazec z vsemi potrebnimi dokazili pošljete na naslov: 

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., Mariborska cesta 3, 2360 Radlje ob Dravi 

ali na e-mail info@jkp-radlje.si 

  

 

Izpolni  Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.: 

 

Datum prejema obrazca:____________________________________________ 

 

Podpis referenta obračuna komunalnih storitev:_________________________ 

mailto:info@jkp-radlje.si

