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KSP HRASTNIK, d.d.                                                                              tel. 03 56 42 310   fax 03 56 44 000 
Cesta 3. julija 7                                                                                         e-mail: tajnistvo@ksp-hrastnik.si 
1430 HRASTNIK 
 

OBRAZEC:  V-1 
 

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE  
 

Vlogo vlagam za:   (ustrezno obkroži) 

 Izdajo soglasja za priključitev 

 Izdajo soglasja za začasno priključitev 

 Izdajo soglasja za ukinitev priključka 
 
 

Štev:   

Datum:  

Investitor: 
(ime in priimek ali firma, naslov) 

 

Direktor/Zastopnik: 
(ime in priimek v primeru pravne osebe) 

 

Telefon / GSM  
št. kontaktne osebe:  

 

Lokacija – parc. št. :  
k.o.  

Objekt:  
 

 
Št. gradbenega dovoljenja: 

 
Izdano dne:  

 
Št. soglasja h gradbenem dovoljenju: 

 
Izdano dne: 

 
Št. odločbe o komunalnem prispevku: 

 
Izdano dne:  

 
Št. pogodbe za priklop (izpolni KSP Hrastnik, d.d.) 

 
Z dne:  

 
Plačilo pogodbenih obveznosti na dan  (izpolni KSP Hrastnik, d.d.) 

 

__________________________________________________________________________________  
Seznam prilog:   (obkroži) 
K vlogi je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:  
1. za smernice in mnenja: 

 dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja; 
2. za projektne pogoje in soglasja: 

 dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja s področja graditve objektov in ostali predpisi, ki urejajo 
področje oskrbe s pitno vodo; 

3. za soglasje za priključitev, če ni bilo izdano že v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja: 
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 gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti objekta, 

 dokazilo o plačilu komunalnega prispevka, 

 projekt za izvedbo hišnega vodovodnega omrežja ali izjavo registriranega izvajalca o ustreznosti 
izvedbe hišnega vodovodnega omrežja, 

 notarsko overjeno pogodbo o služnosti lastnikov zemljišč, po katerih bo potekal vodovodni 
priključek oziroma drugo listino, ki v skladu s predpisi izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela 
na določeni nepremičnini; 
 

4. za soglasje za začasni priključek:  

 situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500, 

 opis dejavnosti z navedbo predvidene porabe vode in času trajanja priključka, 

 skica priključka, 

 notarsko overjeno pogodbo o služnosti lastnikov zemljišč, po katerih bo potekal vodovodni 
priključek oziroma drugo listino, ki v skladu s predpisi izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela 
na določeni nepremičnini, 

 dokazilo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode; 

5. za soglasje za ukinitev priključka: 

 situacijo z vrisanim objektom in vodovodnim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500, 

 odločbo pristojnega organa o odstranitvi objekta. 
________________________________________________________________________________   
 
Postopek za priklop:  
 
1. Sklenitev pogodbe o finančnih obveznostih za priključitev objekta na javno vodovodno in/ali 

kanalizacijsko omrežje. 
2. Po plačilu pogodbenega zneska za priklop vas bomo poklicali in se dogovorili za ogled ter termin 

izvedbe.  
________________________________________________________________________________   
 
 
 
 
                                                                                                                 Podpis vlagatelja oz. investitorja:  
                                                                                                                 ___________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


