Tel: 01/750-81-10, fax: 01/750-81-11
e-pošta: info@kp-logatec.si
http://www.kp-logatec.si

VLOGA ZA PRIKLOP

Investitor:
(ime in priimek ali firma)

(ulica)

(hišna številka)

(poštna številka)

(kraj)

(EMŠO oz. matična št.)

(telefon investitorja)

(e-mail vlagatelja)

Vloga za (označi s križcem):
 priklop na javno vodovodno omrežje

 priklop na javno kanalizacijsko omrežje

Vrsta objekta:
(stanovanjska stavba, poslovni objekt, garaža ….)

Parcelna
številka:

Katastrska
občina:

Št. gradbenega dovoljenja:

Izdano dne:

Št. soglasja k gradbenem dovoljenju:

Izdano dne:

Št. odločbe o komunalnem prispevku:

Izdano dne:

Št. pogodbe za priklop (izpolni KP Logatec):

Z dne:

Plačilo pogodbenih obveznosti na dan (izpolni KP Logatec):
Vodo bom uporabljal za (označi s križcem):
 gospodinjstvo
 kmetijstvo
3

Poraba m /mesec:

 obrt

Objekt ima:

 industrija
stanovanja

 gradbeno vodo
poslovnih prostorov

K vlogi prilagam:






odločbo o komunalnem prispevku in potrdilo o plačilu le tega,
podpisane služnostne pogodbe , če so potrebne,
situacijo komunalnih vodov z vrisanim oz. predvidenim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500
načrt izvedbe priključka za predmetni objekt in detajl priklopa / vodomernega jaška

Postopek za priklop:
1.
2.
3.

Sklenitev pogodbe o finančnih obveznostih za priključitev objekta na javno vodovodno in/ali kanalizacijsko omrežje – kontaktna oseba: Špela
Ferjančič, tel.:01/750-81-20.
Vodovod: po plačilu pogodbenega zneska za priklop vas bomo poklicali in se dogovorili za ogled ter termin izvedbe. Pravne osebe morajo
predložiti tudi naročilnico za izvedbo.
Kanalizacija: po plačilu pogodbenega zneska za priklop sporočite datum izvedbe priklopa. Izvedbo priklopa se lahko naroči pri Komunalnem
podjetju Logatec d.o.o. ali pa se izvede priklop v lastni režiji pod nadzorom Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.

Podpis investitorja:

Tel: 01/750-81-10, fax: 01/750-81-11
e-pošta: info@kp-logatec.si
http://www.kp-logatec.si

To stran izpolni izvajalec javne službe

PODATKI ZA VODJO DELA IN MONTERJA
Dimenzija števca:
Dobavni tlak:
Vrsta jaška:

montažni

betonirani

Skica jaška (priloga):

DA

NE

opomba
Potek trase:

po projektu

glede na ogled

drugo
Podpis nalogodajalca:

IZPOLNI VODJA DEL
Ogled dne:
Jaška ustrezen:

DA

NE

opomba
Skica jaška (priloga):
Trasa določena:

DA
opomba

Skica trase:

Dan predaje monterju:
Podpis vodje del:

NE

