OBR 02 01/2

VLOGA ZA IZVEDBO PRIKLJUČKA
VODOVOD

KANALIZACIJA

1. PODATKI O LASTNIKU NEPREMIČNINE OZIROMA NAROČNIKU PRIKLJUČKA (izpolni lastnik):
Priimek in ime fizične osebe oziroma podjetja, ki se priključuje:………...............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Naslov stalnega bivališča oz. sedeža:………………………………………………………………………….……………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
EMŠO oz. matična številka:……………………………………………....................................
PRAVNE OSEBE: Davčna številka: ……………………………………………..

Davčni zavezanec: DA

NE

Telefonska številka kontaktne osebe:………………………………………………………..………
PODATKI O NEPREMIČNINI:
Naslov objekta, ki se priključuje:………………………………………………………………………………………………….………………………………
Občina:…………………………………………..….………..……….
Parcelna številka:………………………………….……

Katastrska občina:…………………………………………………

Vrsta nepremičnine, ki se priključuje(označi):
stanovanjski objekt

poslovni objekt

vikend

gradbišče

drugo: ……………………………………………………..……
Vrsta priključka (označi):
stalni
začasni oz. gradbeni

drugo: ………………………………………..…...

Predvidena poraba (m3/mesec) (vpiši): : ………………………………………….
Število stalno prijavljenih oseb:………………………………………………
PRILOGA:
- Gradbeno dovoljenje ali potrdilo o plačilu komunalnega prispevka
- Zemljiškoknjižni izpisek ali overjeno kupoprodajno pogodbo
2. PODATKI ZA PRIPRAVO SLUŽNOSTNE POGODBE (izpolni lastnik):
Številka ponudbe o vodovodnem priključku:…………………………………………………………………………
Datum ponudbe:………………………………..………

Vrednost ponudbe:…………………………………..……………

Podatki o solastnikih:
Priimek in ime solastnika:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naslov stalnega bivališča solastnika:………………………………………………………….……………………………..…………………………..
EMŠO oz. matična številka:……………………………………………………….…..……........

Parcelna številka:………………………………………………

Katastrska občina:…………………………….…………………

V primeru, da se priklop izvaja po zemljišču, katerega ni lastnik naročnik priklopa, je potrebno navesti podatke:
Priimek in ime lastnika/solastnikov:…………………………………………………………………………………………………..…………...........
Naslov stalnega bivališča lastnika/solastnikov:…………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..…..
EMŠO oz. matična številka:……………………………………………..…………........
Parcelna številka:…………………………………………..……

Katastrska občina:……………………………………..…………………

PRILOGA:
- Zemljiškoknjižni izpisek
3. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA (izpolni lastnik):
Način ureditve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode:
Kanalizacijski priključek

DA

NE

Čiščenje odpadne vode

DA

NE

Pretočna greznica

datum priključitve:………………………………………………

Nepretočna greznica

Mala čistilna naprava

centralna ČN

Način ureditve odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda:
v javno kanalizaciji : - meteorni sistem
- mešani sistem

ponikovalnica

v vodotok

v zbiralnik deževnice
kvadratura streh:…………………………………m2
S podpisom potrjujem pravilnost navedenih podatkov in opisan način odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter
padavinskih odpadnih voda.

Datum in podpis lastnika:………………………………………………..
Služba za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja potrjuje, da je odvajanje in čiščenje odpadnih
voda od navedenega objekta urejeno skladno z navedbami lastnika ter predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode.
Datum:……………………………..

Podpis:…………………………….

OPOMBA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

S prejetimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/07) in Uredbo o
varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in jih bomo uporabljali izključno samo v namen oddane vloge.

