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OBRAZEC ZA PRIJAVO IN ODJAVO KOMUNALNIH STORITEV
(vodarina, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda)

A). UPORABNIK/ PLAČNIK STORITVE (t.j. plačnik storitve in dosedanji uporabnik - nosilec položnice): 

Ime in priimek ali naziv podjetja:

Naslov ali sedež podjetja:

Naslov za dostavo računov (če je različen od naslova plačnika):

Davčna številka: 

Telefon ali GSM: E-mail

Objekt je vseljen Objekt je v gradnji

Šifra odjemnega mesta (OM): *

Število oseb v gospodinjstvu (pred spremembo):

Spodaj podpisani prijavljam Občini Črna na Koroškem, ki mi izstavlja račune za vodarino, naslednje spremembe:
PRIJAVA 

ODJAVA komunalnih storitev SPREMEMBA že obstoječih podatkov

naziv odjemnega mesta (OM) oz. naslov

NAJEMNIK/ UPORABNIK

STANOVANJSKE HIŠE 

STANOVANJA ŠT. 

POSLOVNEGA PROSTORA 

PRIJAVA komunalnih storitev       

na OM
GOSPODINJSTVO  

poslovna/ gospodarska/ negospodarska DEJAVNOST 

Označi ustrezno:
sprememba imena/priimka uporabnika 
sprememba plačnika storitev
sprememba naslova za dostavo računov 
sprememba števila oseb v gospodinjstvu 
sprememba višine mesečne akontacije porabe vode

lastnik: 

lastnik: 

lastnik:

Šifra dosedanjega plačnika:*

Šifra novega plačnika (izpolni občina):

C.) PODATKI O PREVZEMNEM MESTU:

B.) NOVI PODATKI PLAČNIKA (če gre za novega uporabnika/plačnika, sprememnjene osebne podatke ali spremenjen naslov uporabnika) oz. 
NOVI PLAČNIK STORITEV:

Ime in priimek ali naziv podjetja:

Predvidena vselitev:

Naslov ali sedež podjetja: 

SO - LASTNIK (v kolikor ste samo najemnik, navedite tudi naziv in naslov lastnika objekta)

Telefon ali GSM:

* izpisana na računu, slednja kot šifra stranke ali prvih 8 številk pri rubriki referenca

Stanje vodomera ob primo-predaji: m3 na dan:

Ime in priimek plačnika: sem:

Davčna številka:



D.) SPREMEMBE:

Spremeni se št. oseb v gospodinjstvu iz na

RAZLOG SPREMEMBE (obvezno kdo se prijavlja oz. odjavlja, stari naslov prijavljenega oz. novi naslov odjavljenega) ALI 
DRUGE OPOMBE, ki bi lahko kakorkoli vplivale na obračun (npr. stanje vodomera ob selitvi, naslov na katerega naj se izdaja 
položnica, nosilec OM, kjer se oseba odjavlja oz. prijavlja ipd.):

naprej.  (datum ne sme biti nižji od datuma že obračunanih storitev). 

Sprememni se naj akontacija vode iz m3 na 

 E.) ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE 

V  UPORABI (označite v kolikor ne gre za 
spremembo):

KANALIZACIJA

GREZNICA:

NOVOGRADNJA:

DOSLEJ:

GREZNICA

MKČN

POSLEJ:

priključitev na JAVNO KANALIZACIJO 

priključitev na MKČN

F.) IZJAVA PRIJAVITELJA SPREMEMBE: 
Spodaj podpisani izjavljam in s svojim podpisom potrjujem, da so vsi podatki, navedeni v vlogi in priloženih izjavah,  točni. 

S podpisom na tej vlogi izrecno pooblaščam in dovoljujem upravljavcu vodovodnega omrežja - režijskemu obratu Občine Črna na Koroškem 
pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk 
osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost ter občutljivih osebnih podatkov skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov, Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), zakona, ki ureja splošni upravni postopek in zakona, ki ureja davčni postopek. 

Hkrati se obvezujem, da bom režijskemu obratu Občine Črna na Koroškem v roku 15 dni od nastale spremembe pisno sporočil vsako 
spremembo navedenih podatkov, ki bi lahko kakorkoli vplivali na drugačen obračun vodarine zame kot tudi druge stanovalce, v kolikor gre za 
večstanovansjki objekt.

G.) VLOGI PRILAGAM:
POGODBA ali SKLEP (prodajna, darilna, najemna, sklep o dedovanju....)

REGISTRACIJA DEJAVNOSTI

POTRDILO O PRIJAVI STALNEGA/ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA

POTRDILO O ŠOLANJU (vpisu, bivanju v dijaškem/študentskem domu)

IZPISEK IZ MATIČNEGA REGISTRA O SMRTI

DRUGO:
Vse podatke bomo uporabljali in hranili v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in ZVOP-1. 

Datum: Podpis:

priključitev na JAVNO KANALIZACIJO

priključitev na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) 

UPORABA SKUPAJ Z:

NEPRETOČNA GREZNICAPRETOČNA GREZNICA 

SAMOSTOJNA UPORABA

UPORABA SKUPAJ Z:SAMOSTOJNA UPORABA: (navedite objekt-e, s katerimi je MKČN v souporabi)

V UPORABI SKUPAJ Z:

Prosimo, da izpolnjeni in podpisani obrazec pošljete na naslov: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali po e-pošti 
na naslov jasmina.omerovic@crna.si.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel.: 02/ 870 48 13 - Jasmina OMEROVIĆ

(v kolikor je MKČN v souporabi, navedite objekt-e, s katerimi je  v souporabi)

m3

Spremembe za nazaj se ne upoštevajo in ne poračunavajo.

Spremembe se naj upoštevajo pri obračunu storitev od

mala komunalna čistilna naprava (MKČN)

(navedite objekt-e, s katerimi je greznica v 
souporabi)

NE VEM
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