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VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA

A. VODOVOD
B. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
C. RAVNANJE Z ODPADKI
D. JAVNA RAZSVETLJAVA

Vrsta vloge:

� SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM
� SOGLASJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI, 

REKONSTRUKCIJI IN ODSTRANITVI OBJEKTOV
� SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV OBSTOJEČIH STAVB IN INŽENIRSKIH OBJEKTOV
� SOGLASJE ZA ZAČASNI PRIKLJUČEK (gradbiščni priključek, javne prireditve, začasni 

objekti – največ dve leti)
� SOGLASJE ZA UKINITEV PRIKLJUČKA
� SOGLASJE K SPREMEMBAM PRIKLJUČKA
� DRUGO :

Investitor:

Naslov:

Kontaktni podatki:

EMŠO (fizična oseba) / matična št. (pravna oseba):

Davčna št. / ID za DDV:
pri sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

Vlagatelj zahtevka: tel. št.:

Naslov:

Podatki o objektu

Vrsta gradnje:

Lokacija objekta:

Občina:     parc. št.:  kat. občina:



Priloge k vlogi:

� 
� 

PGD projekt na vpogled 
Projektna mapa (PGD), katere izvod ostane IJS, z načrti - situacijami v merilu 1:500 z 
vrisanimi objekti, priključki ter vsemi komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo 
nahajali na lokaciji v papirnati in digitalni obliki 

� Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice št.  overjeno pri notarju ali pri notarju
overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal komunalni priključek, oziroma
sodno odločbo, ki nadomesti soglasje

� Soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi komunalnimi vodi 
� Strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je to določeno s predpisi

A.) VODOVOD (iz situacije in projektne mape mora biti razvidno):
• načrti zunanjega vodovoda in vodovnega priključka z detajli, predvideno porabo pitne vode,

industrijske in požarne vode ter študijo požarne varnosti za objekt, če je to po zakonu
potrebno

• pogodbo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje
in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode

• dokumentacijo, vezano na odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda,
če se objekt gradi na območju, ki ni opremljeno z javnim kanalizacijskim sistemom

• opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in času trajanja v primeru izvedbe
začasnega priključka

• potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe ali spremembi namembnosti stavbe v
primeru ukinitve priključka

B.) KANALIZACIJA (iz situacije in projektne mape mora biti razvidno):
• načrt izvedbe kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo z oznako dimenzij cevovoda,

materiala, koto priključitve, vzdolžnim profilom priključka, lokacijo in oznako priključnih
jaškov javne kanalizacije,

• v primeru vgradnje male komunalne čistilne naprave načrt z vrisano lokacijo čistilne naprave,
kapaciteto MKČN, predvideno porabo pitne vode, lokacijo iztoka in iztočnega jaška,

• za vse objekte iz geodetskega načrta navedena površina streh, površina utrjenih površin in
površina zelenic v m2,

• načrt ponikovalnice, z navedbo lokacije in geomehanskim mnenjem, v kolikor je predvideno
ponikanje meteorne ali fekalne vode,

• vodno soglasje: projektne pogoje/soglasje Direkcije za vode, v kolikor je zahtevano,
• opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in načinu odvajanja in morebitnega

predčiščenja odpadne vode,
• potrdilo pristojnega organa o odstranitvi objekta ali spremembi namembnosti stavbe, v

kolikor gre za odstranitev priključka.

C.) RAVNANJE Z ODPADKI: 
• situacijski načrt z navedbo lokacije prevzemnega mesta za odpadke

D.) JAVNA RAZSVETLJAVA:
• načrt javne razsvetljave

Vlagatelj s podpisom jamčim za pravilnost vseh podatkov, navedenih v tem obrazcu in 
soglašam, da se osebni podatki iz te vloge lahko obdelujejo sklado z zakonom o varstvu 
osebnih podatkov.

Datum: Podpis vlagatelja:
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