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Vloga za izdajo smernic, mnenj,                           ustrezno označi: 
projektnih pogojev ali soglasij 

 

IZPOLNI STRANKA  
 

»Vaše zgoraj navedene podatke bomo obdelovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in določili GDPR. Obdelava je 
potrebna zaradi izpolnitve zakonske obveznosti upravljavca, za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred 
sklenitvijo pogodbe.« 

 

Izpolni JKP Brezovica: 

Številka soglasja: 

Datum sprejema vloge: 

Postopek vodil: 

    VODOVOD 

    CESTE 

    KANALIZACIJA 

Vlagatelj 

Ime in priimek: 

Naslov: 

Poštna Številka, Kraj:                                                  Telefon:  

E- pošta: 

Investitor (lastnik objekta): 

Ime in priimek: 

Naslov: 

Poštna Številka, Kraj:                                                  Telefon: 

E- pošta: 

Objekt:  ustrezno označi:             ENOSTANOVANJSKI           VEČSTANOVANJSKI          POSLOVNI  

             ENOSTAVNI         MANJ ZAHTEVNI        INFRASTRUKTURNI            DRUGO:                  

Naslov objekta: 

Kat. Občina:                                   Parcelna št.: 

Račun izstaviti na:  

Davčna št..:  

Priloge k vlogi: (priloženo označi) 

zunanje ureditve)  

Lokacijska informacija 
situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500 z zbirnikom komunalnih vodov z 
vrisanimi priključki  

Idejna zasnova predvidene gradnje 
Načrt parcele z vrisanim objektom 

Opis specifičnosti gradnje  

Drugo 

  Kraj:                           Datum:                             Podpis vlagatelja: 

PGD/DGD projekt (arhitektura z načrtom interne kanalizacije, strojne inštalacije - vodovod, načrt

           Kamnik pod Krimom 6, 1352 PRESERJE

http://www.jkp-brezovica.si/
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