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KRAŠKI  VODOVOD  SEŽANA d.o.o.
Bazoviška cesta 6; 6210  SEŽANA

tel: +386 5 73 11 660; fax: +386 5 73 11 650; e-mail: info@kraski-vodovod.si; www.kraski-vodovod.si

OSKRBA Z VODO, MONTAŽA VODOVODOV, VODOVODNE, TOPLOVODNE, KLIMA IN PLINSKE INSTALACIJE
Intesa Sanpaolo d.d.

Zahtevam spremembo podatkov o lastništvu odjemnegamesta za izvrševanje vseh obarčunskih in pravnih poslov vezanih na zgoraj 
navedeno odjemno mesto na novega lastnika odjemnega mesta.

Datum:   Podpis starega lastnika:___________________________________

PODATKI O STAREM LASTNIKU/PLAČNIKU: 

Šifra plačnika:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in kraj:                 tel.

Naslov elektronske pošte: 

PODATKI O ODJEMNEM MESTU / PRIKLJUČKU:

Številka vodomera:     Številka odjemnega mesta:

ODJEMNO MESTO: Ulica in hišna številka:

Poštna števika in kraj:

Stanje vodomera m3:        Datum:

Zahtevek za spremembo podatkov na odjemnem mestu

Številka je odtisnjena 
na ohišju vodomera

Datum odčitka stanja na vodomeru 
in pričetka veljavnosti spremembe.

Šifro dobite na 
računu za plačilo vode.

Ime in priimek /
Naziv pravne osebe:

1

3

4

5 6

7

Davčna
številka: 98

1211

10

13

14 15

PODATKI O NOVEM LASTNIKU/PLAČNIKU:       

Šifra plačnika:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in kraj:                 tel.

Naslov elektronske pošte: 

Izpolni Kraški vodovod Sežana

Ime in priimek /
Naziv pravne osebe:

16

Davčna
številka: 1918

2221

20

23

NASLOV NA KATEREGA NAJ POŠILJAMO RAČUN    

Šifra kupca:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in kraj:                 tel.

Naslov elektronske pošte: 

Ime in priimek /
Naziv pravne osebe:

24

Davčna
številka: 2625

2827

26

29

31

HIŠNI SVET          NADREJENI            TIP:   1    2    3    4

2

SKD: 17.

Zbrani podatki bodo uporabljeni za namen izvajanja gospodarske javne službe, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in splošno uredbo EU o 
varstvu podatkov.

Izjavljam, da so navedbe podatkov za spremembo lastništva odjemnega mesta točne in se zavezujem izvršiti popravek podatkov v 
primeru nastalih sprememb v roku 15 dni. Prav tako se zavezujem plačevanja nastalih obveznosti na navedenem odjemnem mestu.

Datum: 30  Podpis novega lastnika:__________________________________________

Obvezne priloge: Dokazilo o lastništvu (kupoprodajna pogodba, zemljiškoknjižni izpisek, potrdilo o dedovanju,...

  Izpolni Kraški vodovod Sežana
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