PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE V OBČINI RAZKRIŽJE

Na podlagi 17. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
na območju Občine Razkrižje (Ur.l.RS, št. 25/2010 in 91/2010), izvajalec javne službe, JP
Prlekija d.o.o. in občina Razkrižje obveščata lastnike stavb na območjih občine Razkrižje, kjer
je že zgrajena javna kanalizacija in je priključitev mogoča, da je priključitev na javno
kanalizacijo OBVEZNA in sicer v roku največ 6 mesecev od prejema pisnega obvestila.
Izdelava kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo zajema montažna dela za
izdelavo vtoka v revizijski jašek v dolžini 1,0 m, z vsem potrebnim materialom (cev, tesnilo ipd.)
in ga lahko lastnik stavbe izvede v lastni režiji, vendar pod nadzorom in ob
upoštevanju navodil izvajalca javne službe. O nameravani izvedbi priključka v lastni
režiji mora lastnik obvestiti izvajalca javne službe pred izvedbo ter izvajalcu pred
zasipom omogočiti strokovni pregled.
Potrebna navodila o izvedbi priklopa na javno kanalizacijo, so bila podana strokovno
usposobljenemu samostojnemu podjetniku Antonu Đuranu, Centralvod s.p., Razkrižje 56 b,
9246 Razkrižje, zato se v primerih izvedbe priključkov v lastni režiji obračajte nanj ali
neposredno na izvajalca javne službe JP Prlekija d.o.o..
Vsi stroški izvedbe kanalizacijskega priključka bremenijo lastnika stavbe.
V primerih, ko se na javno kanalizacijo priključujejo stavbe, iz katerih se je do dneva
priključitve na javno kanalizacijo odpadna voda odvajala v greznico, je lastnik stavbe dolžan ob
priključku na javno kanalizacijo prenehati uporabljati greznico in jo na svoje stroške očistiti ali
odstraniti, oz. jo pod nadzorom izvajalca javne službe izključiti iz interne kanalizacije.
Občina Razkrižje

Javno podjetje Prlekija d.o.o.

Župan

Direktor

Stanko Ivanušič

Davorin Kurbos

POSTOPEK ZA IZVEDBO KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA:
1. Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje mora bodoči uporabnik na Občini
Razkrižje podati VLOGO o možnosti priključitve na javno kanalizacijo in podatke o
neto tlorisni površini stanovanjskega ali poslovnega objekta, ki so podlaga za
izračun komunalnega prispevka.
2. Izvajalec javne službe na podlagi podane vloge bodočega uporabnika določi s
SOGLASJEM za priklop na javno kanalizacijsko omrežje pogoje za izvedbo
priključka oziroma v primeru, da ni možna izvedba priključka zaradi gradbeno
tehničnih preprek, ne izda Soglasja za priključitev. Uporabnik kateremu se izda
negativno Soglasje, nima možnosti priključitve na javno kanalizacijo, zato mora
imeti urejeno odvajanje odpadne vode v vodotesno greznico, za katero izvajalec
javne službe zagotavlja reden odvoz grezničnih gošč, ki se očistijo na čistilni
napravi.
3. Na osnovi pozitivno izdanega soglasja s strani izvajalca javne službe in Odlokom o
merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo
komunalne infrastrukture za območje občine Razkrižje (Ur.l. RS št.: 25/2010 in
45/2010), občina z izdano ODLOČBO odmeri komunalni prispevek.
4. Izvajalec lahko priključi objekt na javno kanalizacijo šele, ko bodoči uporabnik
izpolni vse pogoje določene s soglasji in poravna komunalni prispevek, kar izkazuje
z odrezkom položnice o plačanem komunalnem prispevku.
5. Priključek se izvede na osnovi podane VLOGE za izvedbo priklopa na javno
kanalizacijo na sedežu izvajalca javne službe – JP Prlekija d.o.o., Ormoška 3, 9240
Ljutomer. V skladu z dogovorom z Občino Razkrižje, lahko bodoči uporabnik poda
Vlogo za izvedbo priklopa na javno kanalizacijo tudi na Občini Razkrižje, ki
posreduje vso dokumentacijo na sedež izvajalca javne službe.
6. Vlogi za izvedbo priklopa na javno kanalizacijo je potrebno priložiti kopijo potrdila o
poravnanem komunalnem prispevku (kopija odrezka položnice), ko pa gre za
novogradnjo pa je potrebno priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Za vsa dodatne pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki: 041 372 017,
kontaktna oseba Barbara Zemljak.

Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje,
tel.: ++386 (0)2 584 99 00, fax: ++386 (0)2 584 99 01
e-mail: obcinarazkrizje@siol.net, www.razkrizje.si

Številka vloge: ____________________

PODATKI O NETO TLORISNI POVRŠINI
STANOVANJSKEGA OBJEKTA

Spodaj podpisani _________________________ iz _____________________
imam stanovanjski objekt parc.št. _____ k.o. _____________ z neto tlorisne
površine:
klet: __________________m2
pritličje: _______________ m2
mansarda ali nadstropje______________ m2
SKUPAJ:

_______________ m2

Izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični, točni in popolni, za kar
prevzemam materialno in kazensko odgovornost.

Datum:_______________

Podpis:__________________

Obr. št.: JP-V01

Javno podjetje Prlekija d.o.o.
Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer
Tel: 02 585 240, Fax: 02 585 248

Številka vloge: _______________
Datum: ________
INVESTITOR: ________________________________________
naslov: ______________________________________________
kraj:_________________________________________________
telefonska številka: _____________________________________
VLAGATELJ: _________________________________________
naslov: ______________________________________________
kraj:_________________________________________________
telefonska številka: _____________________________________

VLOGA

ZA IZDAJO

1. SMERNIC IN MNENJ K _____________________________
2. PROJEKTNIH POGOJEV ZA VODOVOD
3. PROJEKTNIH POGOJEV ZA KANALIZACIJO
4. SOGLASJA K PROJEKTNIM REŠITVAM ZA VODOVOD
5. SOGLASJA K PROJEKTNIM REŠITVAM ZA KANALIZACIJO
6. SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
7. SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
8. SOGLASJE ZA UKINITEV VODOVODNEGA PRIKLJUČKA
9. SOGLASJE ZA UNINITEV KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUCKA
10. SOGLASJE ZA ZAČASNI PRIKLJUĆEK NA JAVNI VODOVOD

lokacija objekta: _______________________________________
vrsta objekta: 1. Stanovanjski objekt
a) Novi objekt

2. Nestanovanjski objekt 3. Objekt za posebne namene
b) Obstoječi objekt

parcelna številka: _______________________
katastrska občina: ______________________
Podpisani izjavljam, da sem prevzel priloženo projektno dokumentacijo in izdani dokument oz. se strinjam s
podajo mnenja s strani upravljavca.
Podpis investitorja : ____________________

Ugotovitve stanja po pregledu:________________________________________________

_______________________________________

Podpis delavca:______________

Obr. št.: JP-V02

Javno podjetje Prlekija d.o.o.
Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer
Tel: 02 585 240, Fax: 02 585 248

______________________________________________________________________________
Številka vloge: _______________
Datum: ________

INVESTITOR: ________________________________________
naslov: ______________________________________________
kraj:_________________________________________________
telefonska številka: _____________________________________

Pravna oseba:
NAZIV:__________________________________________
matična številka:_________________________________
davčna številka:__________________________________
ime in priimek zakonitega zastopnika:_____________________

VLOGA
ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

lokacija objekta: _______________________________________
vrsta objekta: 1. Stanovanjski objekt
b) Novi objekt

2. Nestanovanjski objekt 3. Objekt za posebne namene
b) Obstoječi objekt

parcelna številka: _______________________
katastrska občina: ______________________
Priloge:
- Soglasje k priključitvi na javno kanalizacijo
- Gradbeno dovoljenje (v primeru novogradnje)
- Situacija predvidenega priključka na javno kanalizacijo
- Potrdilo o plačilu komunalnega prispevka ali dela prispevka
S podpisom dovoljujem Javnemu podjetju Prlekija d.o.o., da moje osebne podatke uporablja in obdeluje za
potrebe izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Izjavljam, da so podatki, ki sem jih navedel
resnični in točni.

Datum:

Podpis:

______________

__________________

