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OBRAZEC ZA SPOROČANJE SPREMEMB




SPREMEMBA PODATKOV

NOVA PRIJAVA (Obvezna priloga: Obr. 2)

 PLAČNIK

VLAGATELJ (obvezno označiti)

 LASTNIK

Ime in priimek / naziv podjetja
Naslov / sedež podjetja
EMŠO/Matična številka
 DA

Osebna identifikacija opravljena 1

 NE

Telefonska številka_____________________________________
Elektronski naslov ______________________________________
Z vpisom telefonske številke/elektronskega naslova dovoljujem, da Komunala Kočevje, d.o.o. te podatke uporablja v namene
obveščanja v okviru izvajanja dejavnosti ter v namene izvajanja anket zadovoljstva med uporabniki njenih storitev.

OBJEKT (ODJEMNO MESTO) za katerega se zaračunavajo komunalne storitve
DOSEDANJI PODATKI

NOVI PODATKI (izpolniti le polja, ki se spreminjajo)

Naziv odjemnega mesta

Naziv odjemnega mesta

Naslov odjemnega mesta

Šifra odjemnega mesta

LASTNIK OBJEKTA (ODJEMNEGA MESTA) za katerega se zaračunavajo komunalne storitve
DOSEDANJI PODATKI

NOVI PODATKI (izpolniti le polja, ki se spreminjajo)

Ime in priimek / naziv podjetja

Ime in priimek / naziv podjetja

Naslov / sedež podjetja

Naslov / sedež podjetja
EMŠO/Matična številka
NOVI LASTNIK preverjen v ZK na dan (izpolni Komunala)

Priloga:

 Izpis iz zemljiške knjige
 Sklep o dedovanju

 Lastnik ne želi, da ga Komunala Kočevje, d.o.o. obvešča o spremembah, ki jih bo urejal plačnik.
 Lastnik želi, da ga Komunala Kočevje, d.o.o. obvešča o spremembah, ki jih bo urejal plačnik.

PLAČNIK
DOSEDANJI PODATKI (*iz zadnjega računa)

NOVI PODATKI (izpolniti le polja, ki se spreminjajo)

*Ime in priimek / naziv podjetja

Ime in priimek / naziv podjetja

*Naslov / sedež podjetja

Naslov / sedež podjetja
EMŠO/Matična številka
Podpis/Žig

*Šifra plačnika

Osebna identifikacija novega plačnika opravljena1
 DA
 NE

Telefonska številka_____________________________________
Elektronski naslov ______________________________________
Z vpisom telefonske številke/elektronskega naslova dovoljujem, da Komunala Kočevje, d.o.o. te podatke uporablja v namene
obveščanja v okviru izvajanja dejavnosti ter v namene izvajanja anket zadovoljstva med uporabniki njenih storitev
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UPORABNIK (samo, če je ta drugačen od lastnika/plačnika, sicer se polje pusti prazno)
DOSEDANJI PODATKI

NOVI PODATKI (izpolni se le polja, ki se spreminjajo)

Ime in priimek / naziv podjetja

Ime in priimek / naziv podjetja

Naslov / sedež podjetja

Naslov / sedež podjetja
Podpis/Žig

Uporabnik s svojim podpisom potrjuje, da je seznanjen, da ga Komunala Kočevje, d.o.o. ne bo obveščala o spremembah, ki jih bo urejal
lastnik ali plačnik storitve.

NASLOVNIK RAČUNA (samo, če je ta drugačen od plačnika/lastnika, sicer se polje pusti prazno)
DOSEDANJI PODATKI (*iz zadnjega računa)

NOVI PODATKI (izpolniti le polja, ki se spreminjajo)

*Ime in priimek / naziv podjetja

Ime in priimek / naziv podjetja

*Naslov / sedež podjetja

Naslov / sedež podjetja
Podpis/Žig

*Naslovnik s svojim podpisom potrjuje, da je seznanjen, da bo prejemnik le izvornega računa, vsi ostali dokumenti (morebitni
opomini in izterjava) bodo naslovljeni na plačnika računa. V kolikor računa zaradi nepopolnega ali napačnega naslova ne bo možno
vročiti naslovniku, se bodo računi brez predhodnega obvestila pošiljali plačniku računa.

ŠTEVILO OSEB
DOSEDANJI PODATKI (*iz zadnjega računa)
*Prijavljeno število oseb iz zadnjega računa

NOVI PODATKI (izpolniti le, pri spremembi števila oseb)
Novo prijavljeno število oseb

Ime in priimek osebe, ki se je
priselila/odselila/umrla/rodila
Nov naslov osebe, ki se je odselila, če je znan
Star naslov osebe, ki se je priselila, če je znan
Obvezna priloga (označi):
 potrdilo o začasnem/stalnem prebivališču (UE)
 pogodbo o bivanju v dijaškem/študentskem domu ali drugo
dokazilo iz katerega bo razvidno ime in priimek osebe, ki za čas
šolanja ne bo prebivala na stalnem naslovu

 potrdilo iz gospodinjske evidence (UE)
 izpisek iz matičnega registra o smrti ali rojstvu (UE)
 potrdilo Doma starejših občanov
 drugo ___________

1

Osebna identifikacija se opravi na podlagi osebnega dokumenta s strani pooblaščene osebe Komunale Kočevje, d.o.o. Pri
pravnih osebah se identificira oseba, pooblaščena s strani pravne osebe.
Seznanjen sem, da bo Komunala Kočevje, d.o.o. spremembe upoštevala v naslednjem mesecu po prejemu obrazca.
V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov s podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da se zgoraj
navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo z namenom izvajanja dejavnosti vzpostavi, vodi in vzdržuje
podjetje Komunala Kočevje d.o.o.
Izjavljam tudi, da so navedeni podatki pravilni in se obvezujem, da bom pisno sporočil vsako spremembo v roku 8 dni od nastale
spremembe.

Datum
_______________

Podpis vlagatelja
_________________
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