
 
 
 

 

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA  
(priključitev obstoječe stavbe, spremembe, začasna priključitev  na javno vodovodno/kanalizacijsko omrežje, ukinitev) 

 
I) SPLOŠNI PODATKI: 

 
1. Podatki o vlagatelju: 

  
Ime in priimek oz. naziv pravne osebe:……..…………………………………………………………………………………………….. 
 
Naslov oz. sedež : ………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………. Elektronski naslov:……………………………………………………………………………… 
 
Vlagatelj prosim za izdajo soglasja za: 
 

 priključitev obstoječe stavbe 

 začasni priključek (za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte ipd.) 

 ukinitev priključka (v primeru rušenja objekta, začasen priključek)    

 spremembe priključitve zaradi_____________________________________________________ 
(npr.: sprememba dimenzije priključka, trase, merilnega mesta, povečan odvzem vode, sprememba tehnoloških 
postopkov, obsega proizvodnje, način prečiščenja odpadne vode, prenehanje dejavnosti ipd.) 
 

na javni (obkroži) :  vodovod   kanalizacijo:  □ komunalna odpadna voda   
    □  padavinska odpadna voda  
    □  industrijska odpadna voda 

  MČN do 50PE v območju aglomeracije 
  

II) PODATKI O STAVBI oz. LOKACIJI: 

 
1. Podatki o lastniku:____________________________________________________________________ 

 (ime in priimek oz. naziv, naslov oz. sedež) 

2. Objekt: ____________________________________________________________________________ 

3. Lokacija: parc. št.:_______________k.o._____________, kraj____________________ 

 
V/Na ……………., dne …………….. Podpis vlagatelja: …………………………………………. 

 
PRILOGE:  
 

1. za priključitev obstoječe stavbe: 
- gradbeno dovoljenje oz. drugo dokazilo o legalnosti gradnje 
- projekt kanalizacijskega oz. vodovodnega priključka (za zahtevnejše stavbe in inženirske objekte) 
- projekt za izvedbo interne kanalizacije stavbe 
- podatki o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni  vodi, kadar gre 

za tehnološke odpadne vode,  
- program predpisanih prvih meritev, če gre za tehnološke odpadne vode, oziroma izvor odpadne vode niso gospodinjstva, 
- projekt za izvedbo naprav za predčiščenje odpadne vode (če je predvidena), 
- soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal priključni kanal oz. pogodbo o služnosti oz. ustrezno sodno odločitev  

 

2. za začasni priključek: 
- situacijo komunalnih in drugih vodov v merilu 1:1000 ali 1:500, 
– lokacijsko informacijo oziroma drug ustrezen dokument (odločbo ipd.) upravnega organa o začasnem objektu oz. pravnomočno gradbeno 
dovoljenje, prijavo prireditve oziroma podoben dokument, ki potrjuje začasno potrebo po priključitvi 
– projekt kanalizacijskega priključka 
– opis dejavnosti z navedbo predvidene porabe vode in časa trajanja priključka, oz. načina odvajanja in morebitnega predčiščenja odpadne vode 
– soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal priključni kanal, 
– soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal priključni kanal oz. pogodbo o služnosti oz. ustrezno sodno odločitev  

3. za ukinitev priključka: situacijo z vrisano stavbo in kanalizacijskim priključkom oz. utemeljen zahtevek za ukinitev priključka 

4. pooblastilo  


