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VLOGA ZA DELNI ODPIS OKOLJSKE DAJATVE – IZLIV ZARADI OKVARE  
 
PODATKI O VLAGATELJU 
 

VLAGATELJ (IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE): 

 
 

NASLOV (NASELJE, ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA, POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ): 

 
 

KONTAKTNI PODATKI (TELEFONSKA ŠTEVILKA, ELEKTRONSKA POŠTA): 

 
 

PODATKI O ODJEMNEM MESTU 
 

ŠT. ODJEMNEGA MESTA / ŠT. ŠTEVCA / STANJE VODOMERA – ŠTEVCA PO ODPRAVLJENI OKVARI:  
 

   
 

OPIS OKVARE  
 

 
 
 
 
 
 

ČAS TRAJANJA OKVARE:   

 
 

DOKAZILA: 

 FOTOGRAFIJE (obvezno)  RAČUN ZA POPRAVILO 
 

 DELOVNI NALOG 
 

 

 DRUGO  
 
Spodaj podpisani-a vlagatelj-ica prosim, da se mi zaradi okvare na interni vodovodni inštalaciji za izlito 
vodo, ki ni obremenjevala okolja, odpiše:  

 okoljska dajatev 
 storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
 storitve povezane z greznicami in MKČN 

 

Datum:       Podpis vlagatelja:  
 

Javno podjetje Prlekija d.o.o., obdeluje osebne podatke uporabnikov sistema z namenom izvajanja obvezne občinske gospodarske 
javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na podlagi 
Odloka o oskrbi s pitno vodo v posamezni občini ter Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v 
posamezni občini, kjer izvaja javno službo. Obdelavo osebnih podatkov podrobneje določa Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 
in Politika zasebnosti, ki je dostopna na spletni strani družbe Javno podjetje Prlekija d.o.o.. Podani podatki so potrebni za 
obravnavo te vloge, izvajanje pogodbenega razmerja in izvajanje prej navedenih gospodarskih javnih služb. Vlagatelj vloge s 
podpisom izjavlja, da je seznanjen s Politiko zasebnosti in da so navedeni podatki točni in resnični in dovoljuje, da se njegovi 
osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi potrebnimi postopki.  


