
VLOGA ZA SPREMEMBO LASTNIKA OBJEKTA IN PLAČNIKA KOMUNALNIH 

STORITEV 

 
Spodaj podpisani prijavljam Javnemu podjetju Prlekija d.o.o., spremembo podatkov za izstavljanje računov za: 

 

Odjemno mesto št.:  …………....................... 
 

Naslov odjemnega mesta: ……………………………………………………………… 
 

Spodaj podpisan-i/a ……………………………………………………………………... 
                                                                              (ime, priimek, naslov in telefonska št.) 
 

OBSTOJEČI LASTNIK OBJEKTA 

 

Ime in priimek / naziv lastnika:   ………………………………………………………………… 

Naslov lastnika:                           ………………………………………………………………… 

V kolikor plačnik in lastnik ni bila ista oseba, prosim izpolnite še podatke o obstoječem plačniku 

OBSTOJEČI PLAČNIK NA ODJEMNEM MESTU 

 

Ime in priimek / naziv                ………………………………………………………………… 

Naslov plačnika:                         ………………………………………………………………… 

 

NOVI LASTNIK OBJEKTA 

 

Ime in priimek / naziv lastnika:   ………………………………………………………………… 

Naslov lastnika:                           ………………………………………………………………… 

Davčna št. lastnika:                    …………………………………………………………………. 

V kolikor lastnik in plačnik ni ista oseba, prosim izpolnite še podatke o obstoječem plačniku 

NOVI PLAČNIK NA ODJEMNEM MESTU 

 

Ime in priimek / naziv:               ………………………………………………………………… 

Naslov plačnika:                         ………………………………………………………………… 

Davčna številka:                         ………………………………………………………………… 

Spremembe se naj upoštevajo pri obračunu storitev od ______________________________ dalje. 

 

Številka vodomera: ________________________   Stanje vodomera:    ___________________________ 

 

Razlog za spremembo podatkov: …………………………………………………………………. 

 

K vlogi prilagam: 

• pogodba oz. sklep (prodajna, darilna, najemna, o dedovanju,…)  

• registracijo dejavnosti 

• izpis iz zemljiške knjige 

• mrliški list 

• drugo – ………………………………. 

 

 

Kraj in datum: ………………………….…….                       Podpis lastnika: ……………………….………….. 

 

                  Podpis novega plačnika:……..……………..…….. 

                                             (v kolikor to ni lastnik) 

__________________________________________________________________________________________ 
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. 


