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PRIGLASITEV POSEGA V PROSTOR 

 

1.  PODATKI O ZEMLJIŠKI PARCELI/ PARCELAH NA KATERI JE PREDVIDEN POSEG: 
 

- številka zemljiške parcele/parcel:   

- katastrska občina:   
 

2. PODATKI O VRSTI POSEGA: 
 

2.1 POSTAVITEV ZAČASNEGA SKLADIŠČNEGA OBJEKTA- od _____________ do ____________: 

☐ objekt, namenjen skladiščenju nenevarnih snovi ob obstoječih proizvodnih ali skladiščnih objektih, v 
katerih se že izvaja dejavnost investitorja, na območjih proizvodnih dejavnosti in prometne infrastrukture; 
☐ sanitarni objekti ob obstoječih objektih na območjih proizvodnih dejavnosti in prometne infrastrukture. 
 

2.2 MANJŠA REKONSTRUKCIJA: 

☐ manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, ter pomeni izvedbo 
posameznih konstrukcijskih elementov na objektu (npr. izvedbe frčade, vsaj z dveh strani odprt nadstrešek 
na obstoječi pohodni strehi, dvig obodnega zidu pod poševno streho za višino horizontalne vezi za največ 
0,3 m); 
☐ prizidava nakladalnih ramp in klančin; 

☐ izvedba nepohodnega konzolnega nadstreška površine do 6 m2; 

☐ prizidava zunanjega odprtega stopnišča ali dvigala, ki ne povezuje več kot treh etaž in je zunanji rob 
stopnišča ali dvigala oddaljen od sosednjega objekta drugega lastnika več kot 4 m. 
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Spodaj podpisani/a v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, dovoljujem 
uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov v postopku, ki bo uveden na podlagi te vloge. 

Žig 
(za pravne osebe)  datum podpis vlagatelja

Priloge: 
- potrdilo o plačilu upravne takse
- Priloga 1
- drugo: ______________________

Upravna taksa: 

Upravna taksa po tarifni št. 1 in 3 zakona, ki ureja upravne takse, znaša 22,60 EUR, in sicer za vlogo (po tarifni št. 1) 4,50 EUR in za 
izdajo soglasja (po tarifni št. 3) 18,10 EUR. Če vlogo vlaga več strank (npr. solastniki), se plača takso (po tar. št. 3) v znesku 18,10 
EUR za vsako stranko.  

Upravna taksa se lahko plača s plačilno kartico v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ali z nakazilom na 
TRR Občine Trebnje, IBAN SI56 0110 0010 0013 047, odprt pri Banki Slovenije, sklic 00, referenca 7111. Potrdilo o plačilu upravne 
takse priložite k vlogi ali ga naknadno pošljite po pošti ali na elektronski naslov obcina.trebnje@trebnje.si.  
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PRILOGA 1 – list 1 

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

- naziv gradnje:
- tlorisna velikost (max tlorisne dimenzije) in višina objekta:
- bruto tlorisna površina objekta:

PRIKLJUČEVANJE NA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (NAVEDI KATERO): 

TLORIS, ZNAČILNI PREREZI (PROFILI), POGLEDI 
MERILO 1:100 (1 cm = 1 m) 



PRILOGA 1 – list 2 
 
PRIKAZ OBJEKTA NA ZEMLJIŠKOKATASTRSKEM PRIKAZU 
Kot list 2 se vloži zemljiškokatastrski prikaz, na katerem se prikaže objekt, tako da je razvidna njegova 
tlorisna velikost na stiku z zemljiščem in odmiki od parcelne meje.  

Če se zaradi gradnje objekta spreminja prometna ureditev ali se objekt priključuje na gospodarsko javno 
infrastrukturo (GJI), se na zemljiškokatastrskem prikazu prikažejo tudi prometne in funkcionalne površine 
(vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, mestom za odpadke) in mesto priključevanja na GJI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	VLAGATELJ:
	(priimek in ime oz. naziv pravne osebe)
	________________________________________________


	pr: 
	ov: 
	EMŠO: 
	ka: 
	telefon: 
	undefined: 
	ov_2: 
	številka zemljiške parceleparcel: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	undefined_2: 
	datum: 
	drugo: 
	podpis vlagatelja: 
	naziv gradnje: 
	tlorisna velikost max tlorisne dimenzije in višina objekta: 
	bruto tlorisna površina objekta: 
	fill_4_2: 
	MERILO 1100 1 cm  1 m: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	3: Off


