
   
ZAHTEVA ZA IZDAJO 
PROJEKTNIH IN DRUGIH 
POGOJEV 

   

      

INVESTITOR      
ime in priimek ali naziv družbe      
naslov ali sedež družbe      
davčna številka      
telefonska številka      
kontaktna oseba      
elektronski naslov      
POOBLAŠČENEC      
podatki se vpišejo kadar je imenovan pooblaščenec    
ime in priimek ali naziv družbe      
naslov ali sedež družbe      
telefonska številka      
kontaktna oseba      
telefonska številka      
elektronski naslov      
NAVEDBA ORGANA, PRI KATEREM SE VLAGA ZAHTEVA    
naziv  OBČINA TREBNJE 
naslov  GOLIEV TRG 5, 8210 TREBNJE 
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI      
naziv gradnje      

vsebina zahteve  ☐ PROJEKTNI POGOJI GLEDE SKLADNOSTI S PROSTORSKIMI AKTI 
☐ PROJEKTNI POGOJI ZA GRADNJO V VAROVALNIH PASOVIH OBČINSKIH JAVNIH 
CEST 
☐ PROJEKTNI POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA NA OBČINSKO JAVNO CESTO 

vrste gradnje 
(označiti vse ustrezne gradnje) 

 ☐ novogradnja - novozgrajen objekt 
☐ novogradnja - prizidava 
☐ rekonstrukcija 
☐ sprememba namembnosti 
☐ odstranitev  

objekt z vplivi na okolje ### ☐ DA    

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO      
 ### ☐ seznam zemljišč je v priloženi tabeli   

katastrska občina      
številka katastrske občine      
parc. št.      

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV 
številka projekta  
datum izdelave  
projektant (naziv družbe)   
  



PODATKI O VODNI PRAVICI           
Navedejo se podatki o vodni pravici, če je bila pridobljena.         
številka    
datum izdaje   
(po potrebi dodaj vrstice) 

         

Na podlagi navedenih podatkov vas prosim za določitev projektnih pogojev v skladu z vašimi pristojnostmi. 

       

datum:    podpis vložnika 
  

        

PRILOGE 
ustrezno označi 

       
☐ Pooblastilo (če zahteve ne vlaga investitor) 
☐ Tabela zemljišč (če zemljišča niso navedena v obrazcu) 
☐ Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev   

### ☐ Druge priloge (navesti katere):   
 

 
    
    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravna taksa: 
Na podlagi določb zakona, ki ureja graditev objektov, je priprava in izdaja projektnih ter drugih pogojev takse prosta. 
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