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Na podlagi Gradbenega zakona (GZ) (Uradni list RS, št. 61/2017 in 72/2017), Odloka o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 4/2017 in 
77/2017) in Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 106/2012, 95/2014 in 77/2017), 
podjetje Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. izdaja soglasje k projektu za izvedbo v fazi PZI.

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA K PROJEKTU ZA IZVEDBO
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Priloge:

• Projekt v fazi PZI ki mora vsebovati tudi:

• tlorise obravnavane gradnje,

• tloris temeljev in kanalizacije s fekalnim priključnim kanalom v predvideno MKČN,

• načrt zunanje meteorne kanalizacije s priključitvijo padavinske odpadne vode iz 
obravnavane gradnje, s podano rešitvijo odvajanja padavinske odpadne vode,

• tip MKČN,

• zmogljivost in način čiščenja MKČN,

• lokacijo MKČN z x in y koordinatami,

• največjo letno porabo vode za obravnavan objekt,

• povprečno letno količino blata za odvoz iz MKČN,

• prikaz dostopa do MKČN,

• certifikat MKČN,

• način odvajanja odpadne vode iz MKČN,

• detajl ponikovalnice z x in y koordinatami,

• opis delovanja MKČN,

• podatke o vodnem telesu, v katerega se odvaja odpadna voda iz MKČN,

• zemljiško parcelo, na kateri se bosta zgradili MKČN in ponikovalnica,

• situacijo zunanje ureditve,

• namembnost, kvadratura objekta in število stanovanjskih enot v objektu.

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA K PROJEKTU ZA IZVEDBO

PODPIS:DATUM:

V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov s 
podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da se zgoraj navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki 
jo vzpostavi, vodi in vzdržuje Javno podjetje-Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, 
za namene postopka izdaje soglasja k projektu za izvedbo.
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