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S svojim podpisom soglašam, da Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., obdeluje, hrani in varuje moje osebne podatke v svoji evidenci uporabnikov 
v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali GDPR (General Data Protection Regulation) in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo 
varstvo osebnih podatkov, katerih podrobnejša pojasnila so objavljena na naslovu www.kp-velenje.si. 
 
 
 

Datum: ___________________                                                               Naš znak: ________________ 
 
 
VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA ODKLOP IZ VODOVODNEGA OMREŽJA (ustrezno označi): 
 
          začasen odklop                                   stalni odklop  
 
Investitor:________________________________________________________________________ 
 
Naslov investitorja:________________________________________________________________ 
 
Poštna številka in pošta investitorja:__________________________________________________ 
 
Telefonska številka kontaktne osebe:_________________________ 
 
Davčna številka investitorja:_________________________________ 
 
Objekt:___________________________________________________________________________ 
 
Šifra poslovnega partnerja:_________________________________ 
 
Odjemno mesto poslovnega partnerja:________________________ 
 
Razlog odklopa:___________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
IZJAVA: 
 
S podpisom vlagatelj zagotavlja seznanitev z dejstvom, da lahko odklop iz omrežja zahteva le lastnik 
oziroma lastniki (če priložiti pisno soglasje vseh lastnikov) obravnavane nepremičnine ali njihov 
pooblaščenec (če priložiti pooblastilo lastnika nepremičnine). 
 
Začasen odklop vodovodnega priključka pomeni fizično odstranjen vodomer iz objekta ter zaprtje 
hišnega ventila na mestu priključitve na sekundarni cevovod. Začasni odklop vodovodnega priključka 
ni možno izvesti za naseljene objekte in za objekte, v katerih se izvaja dejavnost, ali so v njem stalno 
ali začasno prijavljene osebe po podatkih centralnega registra prebivalstva. Potrdilo o prijavljenih 
osebah na odjemnem mestu je obvezna priloga dokumenta. 
 
S podpisom vlagatelj zagotavlja, da vse stroške odklopa ter ponovnega priklopa (vključno z nabavo 
vodomerov in ventilov) krije lastnik objekta po prejetem računu. Storitev je plačljiva na podlagi 
veljavnega cenika Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., ki je objavljen na spletni strani 
Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. in sicer na naslovu: www.kp-velenje.si. 
 
Prav tako vlagatelj izjavlja, da ima poravnane vse stroške iz naslova vodarine. 
 
PRILOGE: 
 

- Potrdilo Upravne enote iz Centralnega registra prebivalstva (CRP) 
 
 

Podpis oziroma žig investitorja: 
 

________________________ 
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