III. PRIJAVNI OBRAZCI
Hišni kanalizacijski priključek
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1

ZAHTEVEK
za sofinanciranje individualnega hišnega kanalizacijskega priključka
1. Osebni podatki vlagatelja:
Priimek in ime: ………………………………………………………………………………….
Rojen/a: …………………………………………………………………………………………
EMŠO: ………………………………………………………………………………………….
Stalno prebivališče (ulica in kraj): ……………………………………………………………...
Telefonska številka: …………………………………………………………………………….
Davčna številka: ………………………………………………………………………………...
Številka TRR: ……………………………………………………………………………….......
Odprt pri banki: …………………………………………………………………………………
2. Podatki o objektu/tih:
Naslov: ………………………………………………………………………………………….
3. Število oseb prijavljenih na naslovu: …………………………………………………
4. Obvezne priloge:
 Izjava lastnika nepremičnine,


Odločba o statusu društva (velja za društva, ki delujejo v javnem interesu),



Izjava o pregledu in nadzoru izvedbe hišnega kanalizacijskega priključka na javno
kanalizacijo,



Računi o nabavi materiala,



Potrdilo o plačanih računih,



Skica izvedbe,



Dokazilo o lastništvu objekta – izpisek iz zemljiške knjige,



Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt oziroma potrdilo(vloga za izdajo
potrdila oddana na UE Krško do 31.5.2018) oziroma odločba (vloga za izdajo odločbe
oddana na UE Krško po 1.6.2018), da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi

določil 1. odstavka 197. člena ZGO-1 oziroma 118. člena Gradbenega zakona,
uporabno dovoljenje.
5. Znesek celotne investicije:
Vrednost v EUR z DDV: ………………………………………………………………………

Podpis: ………………………….

Datum: ……………………………

Priloga 1 :

IZJAVA LASTNIKA/OV NEPREMIČNINE

1. Priimek in ime: ………………………………………………………………………………………..
Datum in kraj rojstva: ………………………………………………………………………………..
Stalno prebivališče (ulica in kraj): …………………………………………………………….........
2. Priimek in ime: ………………………………………………………………………………………..
Datum in kraj rojstva: ………………………………………………………………………………..
Stalno prebivališče (ulica in kraj): …………………………………………………………….........
3. Priimek in ime: ………………………………………………………………………………………..
Datum in kraj rojstva: ………………………………………………………………………………...
Stalno prebivališče (ulica in kraj): …………………………………………………………….........
4. Priimek in ime: ………………………………………………………………………………………..
Datum in kraj rojstva: ………………………………………………………………………………..
Stalno prebivališče (ulica in kraj): …………………………………………………………….........
Telefonska številka: …………………………………………………………………………………….
Kot lastnik/i nepremičnine na naslovu: …………………………………………………………........
Parcelna št.: .................................…………………………….......................................................
Katastrska občina (K.O.): ………………………………………………………………………………

Skladno z določilo javnega razpisa Občine Krško za sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in
malih čistilnih naprav, se strinjam, da so bila na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena vsa dela, da
so podatki resnični, skladni z nameni iz razpisa Občine Krško.

Kraj in datum:

Podpis lastnika/ov nepremičnine:

……………………………………

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Priloga 1 :

IZJAVA LASTNIKA NEPREMIČNINE (velja za društva)

Naziv društva: …………..………………………………………………………………………………….
Priimek in ime odgovorne osebe društva: ……......…………………………………………………….
Datum ustanovitve: ………………………………………………………………………………………..
Sedež društva (ulica in kraj): …………..…………………………………………………………...........
Telefonska številka: …………………………………..…………………………………………………...
Kot lastnik nepremičnine na naslovu: …………………...………………………………………...........
Parcelna št.: .................................……………………………...........................................................
Katastrska občina (K.O.): …………………………………………………………………………………

Skladno z določilo javnega razpisa Občine Krško za sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in
malih čistilnih naprav, se strinjam, da so bila na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena vsa dela, da
so podatki resnični, skladni z nameni iz razpisa Občine Krško.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

……………………………………

…………………………………………….

Priloga 2 :

ODLOČBA O STATUSU DRUŠTVA
(velja samo za društva, ki delujejo v javnem interesu)

Prilogo priložite za to stranjo

Priloga 3 :

IZJAVA O PREGLEDU IN NADZORU IZVEDBE HIŠNEGA KANALIZACIJSKEGA
PRIKLJUČKA NA JAVNO KANALIZACIJO

A. PODATKI O LASTNIKU (izpolni lastnik)
___________________________________________________
Ime in priimek

___________________________________________________
Naslov lastnika

___________________________________________________
Poštna številka in kraj

___________________________________________________
Telefonska številka

B. PODATKI O OBJEKTU (izpolni lastnik)
___________________________________________________
Namembnost objekta

___________________________________________________
Naslov

___________________________________________________
Poštna številka in kraj

___________________________________________________
Parcelna številka in katastrska občina

Objekt je (označi): NOVOGRADNJA ali OBSTOJEČI OBJEKT
Priključek na JKO (označi): PRVA PRIKLJUČITEV ali OBNOVA OBSTOJEČEGA PRIKLJUČKA

C. IZJAVA LASTNIKA OBJEKTA O IZVEDBI HIŠNEGA PRIKLJUČKA NA JAVNO
KANALIZACIJO (izpolni lastnik)
Spodaj podpisani ______________________________________, lastnik objekta navedenega v tej
izjavi, izjavljam, da sem hišni kanalizacijski priključek izdelal v lastni režiji oz. z izvajalcem
_____________________________________________________________________.
Hišni priključek je izdelan iz UKC PVC cevi premera DN 160 mm SN 8. Cevi so na spojih tesnjene s
tesnili, ki jih predpisuje proizvajalec cevi in so vgrajene po navodilih proizvajalca oz. standardom
SIST EN 1610, zato se smatra, da je hišni priključek vodotesen.
___________________________
Podpis lastnika objekta

D. TERENSKI PREGLED IZVEDBE HIŠNEGA PRIKLJUČKA (izpolni Kostak)
Hišni priključek izvedel (ustrezno obkroži):
- izvajalec javne službe KOSTAK d.d.
- lastnik objekta pod nadzorom izvajalca javne službe
Datum ogleda na terenu: __________________________________________________________
Ogled na terenu opravil: __________________________________________________________

E. TEHNIČNI PODATKI O HIŠNEM KANALIZACIJSKEM PRIKLJUČKU (izpolni Kostak)
Kanalizacijski sistem: ____________________________________________________________
Dolžina priključka: ___________ m
Material in premer cevi: ___________________________________________________________
Geodetski posnetek* (izdelovalec, datum): _____________________________________________
*Opomba:
Velja za soglasja k priključitvi hišnega kanalizacijskega priključka, ki jih je izvajalec javne službe
Kostak d.d. izdal po novembru 2017.

F. IZJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE O USTREZNOSTI OZ. PRAVILNI PRIKLJUČITVI NA
JAVNO KANALIZACIJO (izpolni Kostak)
Na podlagi terenskega ogleda je ugotovljeno, da so zaključena vsa dela pri izvedbi priključitve na
javno kanalizacijo. Dela in nadzor so bili opravljeni skladno z določili 19., 28. in 30. člena Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško (Ur. l. RS,
št. 73/12, 84/13) ter 26. in 38. člena Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občine Krško (Ur. l. RS, št. 13/16).
Podpis izvajalca terenskega pregleda in nadzora: _______________________________________

Žig

Priloga 4 :

RAČUNI O NABAVI MATERIALA

Kopije računov priložite za to stranjo

Priloga 5 :

POTRDILO O PLAČILU RAČUNOV O NABAVI MATERIALA

Kopije potrdila o plačilu računov priložite za to stranjo

Priloga 6 :

SKICA IZVEDBE PRIKLJUČITVE INDIVIDUALNEGA HIŠNEGA PRIKLJUČKA NA
KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Priložite skico z merskimi enotami!

Priloga 7 :

DOKAZILO O LASTNIŠTVU OBJEKTA - Izpisek iz zemljiške knjige

Prilogo priložite za to stranjo

Priloga 8 :

VELJAVNO GRADBENO DOVOLJENJE ZA STANOVANJSKI OBJEKT,
POTRDILO OZ. ODLOČBA, DA IMA OBJEKT, zgrajen pred letom 1967, na
podlagi določil 1. odstavka 197. člena ZGO-1 oziroma 118. člena Gradbenega
zakona, UPORABNO DOVOLJENJE

Prilogo priložite za to stranjo

