
 
VLOGA ZA PRIDOBITEV SOGLASJA 

OZNAKA: OB 07/03 

VERZIJA: 07  

VELJA OD: 22.03.2017 
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KOVOD POSTOJNA, d.o.o.  
Jeršice 3, 6230 Postojna                                        
 

Telefon: *386(0)5 7000 780  
Faks: *386 (0)5 7000 799  
Internet: www.kovodpostojna.si 
E-mail: info@kovodpostojna.si 

(ustrezno obkroži ali podčrtaj)  

1. K priključitvi na javno vodovodno omrežje 

2. K priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje: komunalne in/ali padavinske odpadne vode 

3. H gradnji v varovalnem pasu komunalne infrastrukture 

4. K rekonstrukciji vodovodnega priključka 

5. K rekonstrukciji kanalizacijskega priključka 

 

Datum: 
 

Investitor  

Naslov, tel. št.               

Za pravno osebo davčna št  matična št.  

Za fizično osebo EMŠO št.  

Vlagatelj  

Naslov, tel. št.  

 

I. Splošni podatki o objektu: 

Namembnost objekta: 

Naslov objekta: 

Lokacija objekta: parc. št.: k.o.: 

Za obstoječe stavbe: način ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami 
GREZ_P, GREZ_neP, MKČN, IZPUST, 

KANAL 

 

II. Podatki vodovod, kanalizacija: 

Predvidena 
poraba vode 

za gospodinjstvo:………………………………m3/mesec 
za poslovno dejavnost: ……………………….m3/mesec 
ŠIFRA dejavnosti po SKD………………………………... 

Število obstoječih števcev: 
za stanovanja …………………………… 
za poslovne prostore ………………..…. 

Tlorisna 
površina (m2) 

koristna površina objekta ……………. 
strešna površina ………..……….….… 
utrjena površina ……………..…….…. 

Vzrok za rekonstrukcijo: 
 
 

 

III. Priloge: 
         (ustrezno obkroži ali podčrtaj) 

a) Prikaz parcele z vrisanim objektom 

b) Soglasja za prekop javnih površin oz. lastnikov parcel, preko katerih bo potekal priključni vod 

c) IDZ ali PGD ali PZI priključne in interne napeljave 

d) Drugo………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   
Podpis vlagatelja:………………………………………………. 

 

S podpisom dovoljujem Kovod-u Postojna, d.o.o., da moje osebne podatke uporablja in obdeluje za potrebe izvajanja 
obveznih občinskih javnih služb ter hkrati izjavljam, da so podatki resnični in točni.

file://///kovodsbs
http://www.kovodpostojna.si/


(ime in priimek, EMŠO) 
 

(ime in priimek, EMŠO) 
 

POOBLASTILO SOLASTNIKOV K PRIKLJUČITVI NA JAVNO GOSPODARSKO 
INFRASTRUKTURO 

 
 

Spodaj podpisani  __________________________________________________, kot solastnik objekta 

na parcelni številki _________________________________, k.o. _____________________, soglašam 

s priključitvijo na javno gospodarsko infrastrukturo zgoraj navedenega objekta in pooblaščam 

_________________________________________, da v mojem imenu ureja vse v zvezi s priključitvijo. 

 

 

 

Podpis solastnika:______________________________ 

Kraj in datum:_________________________________ 

 


