Št. zadeve: 0213-___________________

VLOGA ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE
VODOVODNI PRIKLJUČEK; Odjemno mesto št.: ______________
LASTNIK OBJEKTA:
Naziv podjetja/ priimek, ime:___________________________________________________________
Naslov:____________________________________________________________________________
Mobilna št.:_________________________________________________________________________
Davčna št./EMŠO:____________________________________________________________________
Pooblaščena oseba, mob. št.:___________________________________________________________

PLAČNIK:
Naziv podjetja/ priimek, ime:___________________________________________________________
Naslov:____________________________________________________________________________
Davčna št./matična št.:________________________________________________________________

PODATKI O OBJEKTU:
Namembnost objekta: ________________________________________________________________
Št. parcele, k.o.: _____________________________________________________________________
Naslov (ulica, kraj, morebitna h.št.): _____________________________________________________
Št. gradbenega dovoljenja, izdano dne: __________________________________________________
Št. našega soglasja; izdano dne: ________________________________________________________
Premer vodovodnega priključka: __________mm
Vodomer vgrajen v:

termo jašek

zidna niša

Tlak:

visok

normalen

nizek

Mesečna akontacija: ________m3

IZJAVA: S podpisom soglašam, da se moji zgoraj navedeni podatki lahko uporabijo v skladu z namenom za
katerega so bili podani in sicer za sklenitev pogodbe ter se smejo uporabljati skladno z veljavno zakonodajo.
Soglašam, da se zgornji osebni podatki lahko uporabljajo v sklopu sistema osebnega obveščanja preko
telefona/mobilne številke v času trajanja pogodbe do preklica (v kvadratek vpišite X):
 Strinjam se z uporabo posredovanih podatkov za namen obveščanja o moteni oskrbi s pitno vodo.
 Strinjam se z uporabo posredovanih podatkov za namen obveščanja v primeru obiska pri uporabniku
(menjava števca, odčitavanje števca, praznjenja greznice…).
S pridobljenimi podatki bomo ravnali v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 in
nasl.). Preklic obveščanja izvedete tako, da pišete na e-naslov: info@vo-ka-celje.si ali pisno zahtevo naslovite na
podjetje Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

Datum:

PRILOGE:

Podpis/žig:

-

GRADBENO DOVOLJENJE ali DRUG DOKUMENT, KI IZKAZUJE LEGALNOST GRADNJE
DGD na vpogled
IZJAVA O USTREZNOSTI IZVEDBE VODOVODNE INSTALACIJE
OBRAZEC: PODATKI O MALI KOMUNALNI ČISTILNI NAPRAVI Z VSEMI ZAHTEVANIMI PRILOGAMI

Št. zadeve: 0213-___________________

NAČIN REŠEVANJA ODPADNIH VODA (obkroži):
priključitev na kanal

greznica _____m3

mala komunalna ČN

NAČIN REŠEVANJA METEORNIH VODA:
Tloris strehe v m2: __________________________________________________________________
Tloris pomožnih objektov v m2: ________________________________________________________

Izpust meteornih voda (obkroži):
•
•
•

direktno v javni kanal
preko zadrževanja v javni kanal; zadrževalnik _________ m3
v okolje (obkroži):
podtalje
vodotok
obcestni jarek

drugo:__________________

Opombe:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

INTERNI POSTOPEK (izpolni VO-KA):
Ogled na terenu s popisom materiala:
Številka ponudbe:
Številka pogodbe:
Prevzem ponudbe in pogodbe s strani stranke:
Otvoritev DN:
Predaja dokumentacija za vnos v GIS:
Obračunsko aktiviranje OM:
Vnos v GIS:

DATUM

PODPIS

