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Vloga za vodovodni priključek 

Datum oddaje vloge Podpis naročnika

Delovni nalog Izvršil monter Izvršeno dne

Obvezne priloge (označite priloge, priložene k vlogi - za novi vodovodni priključek)

Nov priključek Montaža dodatnega vodomera Prestavitev vodomera

Sprememba dimenzije vodomera Odklop Ostalo 

Naročnik 

Naslov naročnika

E-pošta

Poseg v prostor

Davčna številka

Telefonska številka

Poštna številka in kraj

Katastrska občina

Gradbeno dovoljenje številka Datum izdaje vodovodnega soglasja 

Parcelna številka

Podatki vlagatelja, če so drugačni od naročnika

Podatki o naročniku

Odločba gradbenega dovoljenja
Vodovodno soglasje k projektni rešitvi
Situacija z vrisom objekta 1:500, z vrisanimi komunalnimi napravami
Strojne instalacije – vris odjemnega mesta z dimenzijo vodomera ali PZI
Dovoljenje (soglasje) upravljavca javne ceste, na podlagi 27. člen Zces-1 in  37. člen Odloka o občinskih cestah.
Če poseg ovira promet na cesti, mora investitor ali izvajalec pridobiti po 101. členu Zces-1 tudi dovoljenje za delno 
ali popolno zaporo ceste, ki jo v skladu s četrtim odstavkom istega člena in predpisa postavi izvajalec rednega 
vzdrževanja občinske ceste (Komunala Kranj, d.o.o.). 
Izpolnjeno vlogo vrnite na naslov: info@komunala-kranj.si ali po faksu na številko 04 28 11 361.
Za dodatne informacije pokličite tajništvo SE Vodovod na številko 04 28 11 358.
S prejetimi podatki bomo ravnali v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Vaše 
podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate njihov popravek ali popoln izbris oziroma prekličete to soglasje. Več 
informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov. Odjavo nam lahko sporočite na elektronski naslov info@komunala-
kranj.si oziroma na naslov Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
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