INVESTITOR:
Ime in priimek: ______________________________________________________________________________________
Ulica, hišna številka: ________________________________________________________________________________________________________
pošta: _________________________________________________________________

tel.: _________________________________________

VLAGATELJ:
Ime in priimek: ______________________________________________________________________________________
Ulica, hišna številka: __________________________________________________________________
pošta: __________________________________________________________________

tel.: __________________________________________

PODATKI O NAMERAVANEM POSEGU V PROSTOR:
Objekt: _______________________________________________________________________________________________________________________
Parcelna številka in katastrska občina: _______________________________________________________________________________________

VLOGA
za izdajo (ustrezno obkroži):
1.
2.
3.
4.

MNENJA K LOKACIJSKEMU NAČRTU
MNENJE K IZDAJI VODNEGA DOVOLJENJA
POTRDILA O KOMUNALNI OPREMLJENOSTI
PROJEKTNIH POGOJEV k izdelavi projektne dokumentacije
(Priloga k vlogi: lokacijsko informacijo, idejno zasnovo predvidene gradnje, situacijo obstoječega stanja, situacijo v merilu 1:500 z
vrisanimi objekti ter vsemi komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali na lokaciji, opis specifičnosti gradnje in
namembnosti objekta s predvideno potrošnjo vode, strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je to določeno s
predpisi)

5. SOGLASJA K PROJEKTNIM REŠITVAM
(Priloga k vlogi: projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, s projektom za priključitev na javni vodovod, situacijo z vrisanim
objektom v merilu 1:1000 ali 1:500, izvedbeni načrt interne strojne (vodovodne) napeljave)

6. SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV
(Priloga k vlogi: pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov in urejanje prostora, katastrski načrt (načrt parcele), situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500, izvedbeni
načrt interne strojne (vodovodne) napeljave)

7. SOGLASJA H GRADNJI ENOSTAVNEGA/NEZAHTEVNEGA OBJEKTA
(Priloga k vlogi: kopija katastrskega načrta z vrisano lokacijo objekta, podatki o objektu: vrsta in velikost)

8. SOGLASJA ZA PRIKLOP OBSTOJEČEGA OBJEKTA (vodovod in/ali kanalizacija)
(Priloga k vlogi: kopija katastrskega načrta z vrisano situacijo priključka, soglasje lastnikov parcel preko katerih bo potekal
komunalni priključek)

9. SOGLASJA ZA POVEČANJE VODOVODNEGA PRIKLJUČKA
(Priloga k vlogi: gradbeno dovoljenje; (zemljiškoknjižni izpisek); soglasje lastnikov objekta, zemljišča)

Stari priključek: __________________
Novi priključek: ____________________________
10. SOGLASJA ZA MONTAŽO DODATNEGA VODOMERA (obstoječi objekt)
(Priloga k vlogi: gradbeno dovoljenje; (zemljiškoknjižni izpisek); soglasje lastnikov objekta, zemljišča)

11. OSTALO ___________________________________________________________________________________________________
Za pridobitev soglasja za obstoječe objekte se vlogi priložijo priloge, ki so naštete pod točko 6., gradbenega
dovoljenja ni potrebno predložiti, če je bil objekt zgrajen pred 31.12.1966.
Priloge so obvezne v skladu z veljavno zakonodajo.
Podpis stranke: ______________________________________
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