ZAHTEVEK ZA PRIKLJUČITEV ALI SPREMEMBO PRIKLJUČITVE
OBJEKTA NA JAVNO INFRASTRUKTURO
Obrazec izpolnjujete tako, da vpišete X v ustrezno polje (npr. pri vrsti priključitve) ali vpišete zahtevanje podatke.

VRSTA PRIKLJUČITVE:
JAVNO VODOVODNO OMREŽJE
Nov priključek

Št. Soglasja:

Dodatni vodomer
Sprememba obstoječega priključka

OM:

Izpolni JP KPV, d.o.o.

Prestavitev vodomera

OM:

Izpolni JP KPV, d.o.o.

*Za priključitev na javno vodovodno omrežje je obvezen podatek, kako je urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode:

Javno kanalizacijsko omrežje
Lastna mala komunalna čistilna naprava
Obstoječa greznica
JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
št. soglasja:

Nov priključek

Sprememba obstoječega priključka

OM:

Izpolni JP KPV, d.o.o.

OM:

Izpolni JP KPV, d.o.o.

OM:

Izpolni JP KPV, d.o.o.

OM:

Izpolni JP KPV, d.o.o.

OM:

Izpolni JP KPV, d.o.o.

PLINOVODNO OMREŽJE
Nov priključek

št. soglasja:

Sprememba obstoječega priključka
JAVNA HIGIENA (ODVOZ ODPADKOV) POGODBENIKI
MKO ZABOJNIK

80

120

240

št. soglasja:

BIO ZABOJNIK

80

120

240

št. pogodbe:

STEKLO

80

120

240

PAPIR

80

120

240

EMBALAŽA

80

120

240

Lasten dovoz

JAVNA HIGIENA (ODVOZ ODPADKOV) GOSPODINJSTVO
MKO ZABOJNIK

80

120

240

BIO ZABOJNIK

80

120

240

KOMPOSTNIK

OM:

št. soglasja:

število prebivalcev:

OBSTOJEČI OBJEKT

Vrsta objekta
(enostanovanjska hiša, počitniška hiša, poslovni objekt, gospodarski objekt, kmetijski objekt)

Naslov objekta - lokacija:
Parcelna številka:

(oz. uporabnikov.)

Obvezna priloga je IZJAVA z zavezo o pravilnem kompostiranju

PODATKI O OBJEKTU
NOVOGRADNJA

Izpolni JP KPV, d.o.o.

Katastrska občina:

VLAGATELJ - LASTNIK
Ime in priimek oz. naziv:
Naslov:

Pošta:

Kontakt:

Davčna št.:
(telefonska številka ali e-mail)

PLAČNIK STORITEV

(če je to druga oseba, kot lastnik - priložiti pooblastilo lastnika)

Ime in priimek oz. naziv:
Naslov:

Pošta:

Kontakt:

Davčna št.:
(telefonska številka ali e-mail)

Dokumentacija, ki je priložena vlogi za priključitev objekta:
Dokazilo o lastništvu objekta in soglasje solastnikov objekta, če je le-ta v skupni lasti
Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku (v primeru novega kanalizacij. priključka in dodatnega vodomera
Gradbeno dovoljenje ali drug dokument, ki izkazuje legalnost gradnje
Služnostna pogodba ali soglasje lastnikov zemljišč, po katerih bo priključek potekal (če niso v lasti stranke)
Tehnični načrt, požarni elaborat (v primeru spremembe velikosti vodomera)
Tehnični načrt (v primeru spremembe obstoječega kanalizacijskega priključka)
Za popolno oddano vlogo se šteje vloga, ki je ustrezno izpolnjena in ima priloženo ustrezno dokumentacijo.

IZJAVA VLAGATELJA
S podpisom jamčim za točnost vseh podatkov ter prevzemam odgovornost za napačne ali nepopolne podatke.
Hkrati se zavezujem poravnati vse stroške, ki mi jih bo v zvezi s priključitvijo na javno infrastrukturo zaračunal JP
KPV, d.o.o., vključno z morebitnimi stroški vzpostavitve prvotnega stanja na javnih površinah.
V primeru novogradnje:
Zavezujem se, da bom takoj po vselitvi oziroma pričetku uporabe objekta obvestil JP KPV, d.o.o. in posredoval
podatke, pomembne za obračun komunalnih storitev, zlasti o številu oseb in predvideni porabi vode v objektu.

Datum:

Podpis vlagatelja:

Izpolni JP KPV, d.o.o. ↓

Datum prejema vloge:

Številka:

Preje/a:

Legitimacija:

Priložena izjava o lastništvu in namembnosti objekta

obr. 1

Priložena izjava o privolitvi v obdelavo osebnih podatkov

obr. 2

Priložena izjava o ustreznosti vodovodne napeljave

obr. 3

Priložena izjava o uporabi obrnjene davčne obveznosti

obr. 4

Priložena izjava 'Kompostirajmo - vrnimo naravi'

obr. 5

Ogled opravil/a:
Opombe:

Obr.00.05.21

Podpis vlagatelja:

