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VLOGA ZA SPREMEMBO PODATKOV ODJEMNEGA MESTA 
in soglasje za uporabo e-pošte 

 
ODJEMNO MESTO ŠT.:*    
NASLOV ODJEMNEGA MESTA*:       
 
Podatki o nosilcu odjemnega mesta (plačniku): 

 Dosedanji podatki Novi podatki 
Priimek in ime / firma*:   

Ulica in hišna številka*:   

Pošta, kraj*:     

Telefon:   

E-pošta:   

 
Naslov, kamor se pošiljajo računi (če je le ta različen od naslova odjemnega mesta): 

 Dosedanji podatki Novi podatki 
Ulica in hišna številka:   

Pošta, kraj:     

 
Stanje vodomera ob spremembi:  

V kolikor stranke ne vpišejo stanja vodomera, se sprememba vseeno izvede, pri čemer pa naknadni poračuni za  
pretekla obdobja niso mogoči. 

 
Opombe:  

   
   

 
Datum vloge:  (žig)*   

  (za pravne osebe in s. p.)  (podpis dosedanjega nosilca odjemnega mesta)* 

     
  (žig)*   

  (za pravne osebe in s. p.)  (podpis novega nosilca odjemnega mesta)* 

 
* obvezni podatki 

 
Obvestilo: 

1. Če se spreminja nosilec odjemnega mesta (plačnik), morajo biti za spremembo izpolnjeni naslednji pogoji: 
- poravnane morajo biti vse predhodne obveznosti; 
- vlogo morata podpisati tako dosedanji kot tudi novi nosilec/plačnik (podpis dosedanjega plačnika 

lahko nadomesti podpisana kupoprodajna ali najemna pogodba oz. druga verodostojna listina). 
2. Spremembe se upoštevajo od prejema popolne vloge dalje.  
 

 
V podjetju Hydrovod d.o.o. si prizadevamo in stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Da lahko 
izvajamo storitve za uporabnike, potrebujemo vaše osebne podatke, katere skrbno zbiramo ter ustrezno varujemo. 
Večino osebnih podatkov zbiramo na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, 
za ostale podatke pa potrebujemo vaše soglasje. 
 
Z vpisom vaše e-pošte in podpisom tega dokumenta ste nam dali soglasje za uporabo elektronske pošte. Le -to bomo 
uporabljali za komunikacijo z vami izključno v zvezi z izvajanjem javne gospodarske službe oskrba s pitno vodo. Soglasje 
za uporabo e-pošte lahko kadarkoli prekličete pisno, telefonsko ali s sporočilom na naslov hydrovod@hydrovod.si. 
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