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 Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, SRG 2006/00047, št. vložka 1/28049/00, Osnovni kapital 110.000,00 EUR,  
SI56 6000 0000 0484 586 Hranilnica LON d.d., IBAN: SI56 6100 0001 7371 398 Delavska hranilnica d.d., 

Matična št.: 5945151, ID za DDV: SI22513434. Predsednik nadzornega sveta: Janez Miklič 
obr._2 

Vloga za pridobitev priključka                            ustrezno označi: 
 
IZPOLNI STRANKA   
Vsako odjemno mesto mora imeti svojo vlogo! 

»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: 

Ponudba št:  Znesek ponudbe:  

Datum avansa:  Datum izvedbe priključka:  

Šifra stranke:  Šifra odjemnega mesta: 

Datum:  Postopek vodil:  

     VODOVOD 

     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:  

Parcelna št.:                            K.O.                            Vrsta priključka:             STALNI            ZAČASNI   

Račun izstaviti na: 

Davčna št..:   

Priloge k vlogi: (priloženo označi) 

Projekt vodovodnega priključka: št.:  

Dokazilo o lastništvu objekta in soglasje solastnikov objekta, če je objekt v skupni lasti 

Gradbeno dovoljenje ali drug dokument, ki izkazuje legalnost gradnje 

      Št. gradbenega dovoljenja: 

      Št soglasja JKP Brezovica: 

Soglasje lastnikov zemljišč, po katerih bo priključek potekal, če niso v lasti stranke 

 

Dokumentacijo bom prevzel na sedežu JKP Brezovica d.o.o. v času uradnih ur! 

 

  Kraj:                         Datum:                            Podpis vlagatelja:                

http://www.jkp-brezovica.si/
mailto:info@jkp-brezovica.si
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