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Priloge:
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja za priključitev na javno kanalizacijo naslednjo
dokumentacijo glede na vrsto priključka:
1. za soglasje za priključitev obstoječega objekta:
 gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti stavbe,
 podatke o količini in vrsti odpadne vode, bio razgradljivosti in količini organskih snovi v
odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni vodi, če gre za tehnološko odpadno vodo,
 program predpisanih prvih meritev, če gre za tehnološke odpadne vode z določitvijo izvora
odpadne vode če niso iz gospodinjstva,
 projekt za izvedbo naprav za predčiščenje odpadne vode (če je predčiščenje potrebno),
 pogodba o služnosti med izvajalcem javne službe, lastnikom stavbe in lastniki parcel po katerih
bo potekal priključni kanal;
2. za soglasje za priključitev novega objekta:
 gradbeno dovoljenje,
 projekt kanalizacijskega priključka,
 projekt za izvedbo interne kanalizacije stavbe,
 podatke o količini in vrsti odpadne vode, bio razgradljivosti in količini organskih snovi v
odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni vodi, če gre za tehnološko odpadno vodo,
 program predpisanih prvih meritev, če gre za tehnološke odpadne vode z določitvijo izvora
odpadne vode če niso iz gospodinjstva,
 projekt za izvedbo naprav za predčiščenje odpadne vode (če je predčiščenje potrebno),
 pogodba o služnosti med izvajalcem javne službe, lastnikom stavbe in lastniki parcel po katerih
bo potekal priključni kanal;
3. za soglasje za priključitev začasnega objekta:
 situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,
 odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
 opis dejavnosti, za katero bo objekt služil, z navedbo o predvideni porabi vode in načinu
odvajanja in morebitnega predčiščenja odpadne vode,
 projekt kanalizacijskega priključka,
 soglasje za poseg na javne površine,
 soglasje lastnikov, po katerih bo potekal priključni kanal, oziroma sodno odločitev, ki
nadomesti soglasje;
4. za soglasje za ukinitev priključka:
 utemeljen zahtevek za ukinitev priključka,
 gradbeno dovoljenje za rušitvena dela;
5. za soglasja k spremembam:
 projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
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