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* VLAGATELJ (NAROČNIK): Telefon:   
  

* NASLOV: 
  

 

* V kolikor vlagatelj ni lastnik/investitor oz. ni edini lastnik objekta, mora obvezno priložiti POOBLASTILO za podajo vloge in izpolniti še spodnje vrstice. 

* LASTNIK OBJEKTA/INVESTITOR (UPORABNIK): 
 

* NASLOV: 
 
 

 

* SOLASTNIK-I, NASLOV-I:   
                                                                        …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Pri vlogah za pogodbe obvezno izpolnite še spodnji vrstici. V kolikor vlagatelj ni plačnik storitev, mora obvezno priložiti POOBLASTILO plačnika. 

* PLAČNIK STORITEV: Telefon:   
  

* NASLOV: 
  

 

VLOGA  
 VODOVOD / KANALIZACIJA  (podčrtaj ustrezno) 

 

1.  Za izdajo (obkrožite črko):  
 

 A:  Projektnih pogojev 
(Priloge:  idejna zasnova – opis posega,  situacija z vrisanim objektom,  podatki o komunalni opremljenosti zemljišča) 

 B:  Soglasja k projektnim rešitvam oziroma k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja 
(Priloge:  ustrezna projektna dokumentacija PGD: vodilna mapa, geodetski načrt, zunanja ureditev s prikazom priključkov na GJI) 

 C:  Soglasja za priključitev obstoječega objekta 
(Priloge:  gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti gradnje objekta (potrdilo o obstoju uporabnega dovoljenja po 
zakonu),  situacija objekta z vrisanim potekom priključka (M 1:500 ali M 1:1000),  soglasje za prekop javnih površin, preko 
katerih bo potekal priključek,  pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal komunalni priključek, 
 izjava lastnika, da bo imel objekt ob priključitvi zagotovljeno urejeno odvajanje odpadnih voda) 

 Č:  Pogodbe za priključitev novega objekta (vodovod/kanalizacija) 
(Priloge:  pravnomočno gradbeno dovoljenje) 

 D:  Pogodbe za priključitev obstoječega objekta (vodovod/kanalizacija) 
(Priloge:  odločba o odmeri komunalnega prispevka,  potrdilo o plačilu komunalnega prispevka,  izjava lastnika, da bo imel 
objekt ob priključitvi zagotovljeno odvajanje odpadnih voda (pri vlogi za vodovod, če ni predhodno že izdanega soglasja za priključitev) 

 E:  Ostalo: 
 

 
 

2.  Za objekt:   
 

3.  Parcelna številka in k.o.:   
 

4.  Priloge (označite priloge k vlogi): 
 POOBLASTILO za podajo vloge 
 Idejna zasnova 
 Projektna dokumentacija (PGD oz. PZI) 
 Situacija objekta z vrisanim potekom priključka (M 1:500 ali M 1:1000) 
 Gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti gradnje objekta 
 Odločba o odmeri komunalnega prispevka in potrdilo o plačilu 
 Dokazilo – izjava lastnika objekta, da ima objekt zagotovljeno urejeno odvajanje odpadnih voda 
 Ostalo: 

 

 

Datum:     VLAGATELJ (podpis, žig) :    

 

 

 
   

* OBVEZEN PODATEK 

* PRIDOBLJENE PODATKE BOMO UPORABLJALI IZKLJUČNO ZA OPRAVLJANJE NAŠE DEJAVNOSTI! 


