
POZIV IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN 
ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, d.o.o.
Ponoviška cesta 15, SI-1270 Litija
Tel. 01 89 000 10, fax 01 89 000 20, www.ksp-litija.si
ID za DDV: SI 84245956, mat. št.: 5112141, TRR: SI56 6100 0001 0356 552

(Na podlagi 14. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda, Ur. l. RS št. 80/12 in 98/15.)

*Navedite število oseb, ki dejansko živijo na naslovu odjemnega mesta.

Podatki se uporabljajo za obračun okoljske dajatve odpadne vode in obračun storitev GJS odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode. 

IZJAVA: Vsako spremembo števila stalno in/ali začasno prijavljenih oseb se zavezujem sporočiti s posredovanjem 
potrdila (stalna ali začasna prijava, najemna pogodba, potrdilo o bivanju v dijaškem ali študentskem domu, …). Za 
verodostojnost podatkov jamčim s svojim podpisom. 

Stranka je seznanjena in soglaša z oddajo osebnih podatkov, kontaktnih naslovov in številk, ker  gre za potrebe lažje komunikacije med stranko in 
podjetjem, ki bo podatke uporabljalo skladno z določili veljavne Uredbe (GPDR – 13. člen, The EU general data protection regulation 2016/679).

1 Odjemno mesto - naslov stavbe: _______________________________________________________________

2 Ime in priimek plačnika storitev: _______________________________________________________________

3 Lastnik stavbe ali stanovanja: _________________________________________________________________
                                                                                                                                                (izpolnite v primeru, če lastnik ni plačnik storitev)

4 Število stanovanjskih enot: ___________________________________________________________________

5 Naslov dostave računa: ______________________________________________________________________
                                                                                                                               (izpolnite v primeru, če ni enak naslovu odjemnega mesta)

6 Število prijavljenih oseb: stalno: ______, začasno: ______, dejansko biva *: ______.

7 S pitno vodo se gospodinjstvo oskrbuje:

p samo iz javnega vodovodnega omrežja v upravljanju KSP Litija
naziv javnega omrežja (npr. Litija, Vače, Kostrevnica,…): _________________________________________________

p samo iz zasebnega vodovodnega omrežja:

p vaški vodovod, naziv: ______________________________________________________________________

p drugo (lastni vir: kapnica, vrtina, vodnjak, …)

p iz javnega in zasebnega vodovodnega omrežja:

p naziv omrežja (npr. Litija, Vače, Kostrevnica,…): _____________________________________________________

p vaški vodovod, naziv: _____________________________________________________________________

p drugo (lastni vir: kapnica, vrtina, vodnjak, …)

8 Odvajanje komunalne odpadne vode v:

p centralna čistilna komunalna naprava

p mala komunalna čistilna naprava

p pretočna greznica

p drugo (navedite): ___________________________________________________________________________

9 Kontaktna tel. št. in e-mail naslov: _____________________________________________________________

Lastnik oziroma plačnik:
                        (ime in priimek)

Kraj in datum: Podpis:
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