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VLOGA ZA OTVORITEV/UKINITEV TRAJNIKA 
 

S podpisom tega obrazca pooblaščate Komunala Sežana d. d., da posreduje navodila vašemu ponudniku 
plačilnih storitev za obremenitev vašega plačilnega računa in vašega ponudnika plačilnih storitev, da obremeni 
vaš plačilni račun v skladu z navodili, ki jih posreduje Komunala Sežana d. d.. Vaše pravice obsegajo tudi 
pravico do povračila denarnih sredstev s strani vašega ponudnika plačilnih storitev v skladu s splošnimi pogoji 
vašega ponudnika plačilnih storitev. Povračilo denarnih sredstev je potrebno terjati v roku 8 tednov, ki prične 

teči od dne, ko je bil obremenjen vaš plačilni račun. V kolikor plačnik, po soglasju, 3 x nima sredstev na računu 
za plačilo za direktno obremenitev, si podjetje pridržuje pravico prekiniti plačila na podlagi tega soglasja. 
 

Podpisani (prejemnik računa) __________________________________________________, stanujoč na naslovu  

____________________________________________________________________________________________, 
prosim za otvoritev / ukinitev trajnika za nepremičnino na naslovu ____________________________________ 

_____________________________________ za plačilo stroškov iz naslova (označi ustrezno): 
A. ogrevanja 

B. odvoza odpadkov 

C. upravljanja zgradb 

D. upravljanja in vzdrževanja pokopališč 
E. rezervni sklad. 

EMŠO: _____________________________________               tel. št.: ________________________________ 

 

naziv banke: _________________________________________ 

št. računa: SI56   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ 
 

OPOMBA: Prosim, da mi istočasno ukinete trajnik na naslovu__________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 
 
Dovoljujem in pooblaščam družbo Komunala Sežana d. d., da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( 

ZVOP-1), Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR) in v skladu z 

lastnimi pravni akti, moje osebne podatke obdeluje z namenom izvajanja pogodbenih obveznosti in dejavnosti 
družbe. Soglašam, da pridobiva moje osebne podatke oziroma dodatno dokumentacijo pri ustreznih organih, 
institucijah. 

 
Komunala Sežana d. d. bo z vašimi osebnimi podatki ravnala odgovorno in jih bo obdelovala zgolj za namene 

izvajanja dejavnosti družbe.  Vprašanja, povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali za uresničevanje vaših 
pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, lahko kadarkoli naslovite na 

pooblaščeno osebo za varstvo podatkov po elektronski pošti na naslov info@komunala-sezana.si ali po pošti 

na naslov Komunala Sežana d. d., Partizanska cesta 2, 6210 Sežana.  
 

S podpisom te izjave, pod materialno in kazensko odgovornostjo, potrjujem resničnost navedenih podatkov. 
 

Kraj, datum: __________________________                              Podpis: 

 


