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ZAHTEVA ZA IZDAJO POGOJEV ZA IZVEDBO 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 IZVEDBA GRADBENEGA POSEGA: 
(gradnja objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, za katerega gradbeno dovoljenje ni potrebno – 
ustrezno označite) 
 
ENOSTAVNI OBJEKT 

☐ hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev  

☐ druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 

☐ postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe 

☐ garažne stavbe 

☐ skladiščne stavbe 

☐ rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine 

☐ rezervoarji za nafto in plin 

☐ stolpni silosi za suhe snovi 

☐ paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih 

☐ stavbe za rastlinsko pridelavo 

☐ stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali 

☐ stavbe ribogojnice 

☐ kmetijski silosi 

☐ kleti, vinske kleti 

☐ skladišča pridelkov 
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☐ kozolci 

☐ stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije 

☐ pokopališke stavbe 

☐ kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene 

☐ nadstrešnice 

☐ prometna signalizacija in prometna oprema 

☐ gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze 

☐ objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov 

☐ letalski radio-navigacijski objekti 

☐ mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi 

☐ prepusti 

☐ vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode 

☐ zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč 

☐ objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug 

☐ odvzemni objekti, dovodno omrežje in namakalna oprema (v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska 
zemljišča), drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč 
☐ arteški in drugi vodnjaki 

☐ vse vrste čistilnih naprav, ki uporabljajo mehanske, kemijske in biološke ali druge postopke čiščenja 

☐ razdelilno elektroenergetsko omrežje 

☐ dostopovno komunikacijsko omrežje s pripadajočo infrastrukturo dostopovnega omrežja 

☐ rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladiščenje mineralnih surovin, kot so 
rudarski postroj in rudarska infrastruktura 
☐ športna igrišča 

☐ marine 

☐ otroška in druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki, igrišča za golf, vzletišča, 
konjeniški centri, javni vrtovi in parki, trgi, živalski in botanični vrtovi, urejena naravna kopališča, kampi, 
smučišča na vodi, kajakaške proge na divjih vodah 
☐ vzletišča 

☐ razgledne ploščadi in opazovalnice 

☐ bazen za kopanje 

☐ obrambni objekti 

☐ ribogojnice 

☐ koritasti silosi 

☐ gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti 

☐ visoke preže, v skladu s predpisi, ki urejajo lovstvo 
☐ pokopališča 

☐ ograje 

☐ oporni zidovi 
☐ nasipi  
☐ izkopi in odkopi 
☐ utrjene površine  
☐ utrjene brežine  
☐ grajene gozdne vlake 
☐ grajena območja urbanih vrtov 



☐ ekološki otoki 
☐ urbana oprema  
☐ objekti za oglaševanje in informacijski panoji 
☐ spominska obeležja  
☐ grajeni prostori na drevesu 
☐ grajeni prostori na vodi 
☐ nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine 
☐ merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja 
 
ZAČASNI OBJEKT 

☐ začasni sezonski objekt 

☐ začasni nujni objekt 

☐ začasni skladiščni objekt 
☐ začasni gradbiščni objekt 

 
ODSTRANITEV OBJEKTA 

☐ odstranitev objekta (nezahteven in enostaven objekt, zahteven ali manj zahteven objekt ki se NE 
dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini in je od njega oddaljen VEČ kot en meter) 
 
VZDRŽEVANJE OBJEKTA 

☐ dela v objektu (Sem med drugim spada: pleskanje, popravilo ali zamenjava ometov in poda, popravilo 
ali zamenjava notranjega stavbnega pohištva, suhomontažna dela in izvedba ali odstranitev lahkih 
nenosilnih sten.) 
☐ dela na ovoju objekta in zasteklitve (Sem med drugim spada: prenova fasade, zunanjega stavbnega 
pohištva in strešne kritine na način, da se s posegi bistveno ne odstopa od originalne zasnove objekta. 
Sem spada tudi vgradnja strešnih oken in izvedba frčad med nosilnimi konstrukcijskimi elementi, 
zasteklitev lož, balkonov, in zunanjih stopnišč, namestitev senčil, nepohodnega konzolnega nadstreška 
nad vhodom površine do 4 m2.) 
☐ inštalacijska vzdrževalna dela (Sem med drugim spada: popravilo ali zamenjava električnih in 
telekomunikacijskih vodov in napeljav in strelovodne zaščite ter vodovoda, kanalizacije, strojne opreme 
in dimovodnih naprav. Sem med drugim spada tudi popravilo ali zamenjava priključkov.) 
☐ namestitev naprav in inštalacij v, na in ob objektu (Sem med drugim spada: namestitev novih naprav 
in z njimi povezanih napeljav za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, pripravo tople vode in razsvetljavo, 
tudi za izkoriščanje obnovljivih virov energije. Sem med drugim spada tudi: namestitev novih električnih 
in telekomunikacijskih napeljav in strelovodne zaščite ter vodovoda, kanalizacije in strojne opreme za 
delovanje objekta, namestitev dimniških tuljav.) 
☐ dela v zvezi z vzdrževanjem odprtih površin ob objektu (Sem med drugim spada: izvedba gradbenih 
in drugih del, povezanih z gradnjo za ureditev dvorišča in vrta, tudi za parkiranje, vključno z dovozi 
oziroma dostopi in drugo opremo, npr. zapornice, ter izvedba nakladalnih ramp, klančin, dostopov in 
drugih ureditev za dostop in neovirano rabo objekta.) 

☐ manjša dela na konstrukcijskih elementih objekta (Sem med drugim spada: vzdrževanje nosilnih 
konstrukcijskih elementov, zamenjava dotrajanih posameznih konstrukcijskih elementov, ki se 
nadomestijo z enakimi konstrukcijskimi elementi, in manjši inštalacijski preboji konstrukcijskih elementov, 
ki ne zmanjšujejo občutno njihove nosilnosti.)  
☐ druga vzdrževalna dela na gradbenih inženirskih objektih in drugi gradbeni posegi (Sem med drugim 
spada: vzdrževanje in popravilo konstrukcijskih elementov, zamenjava posameznih konstrukcijskih 
elementov, ki se nadomestijo z enakimi konstrukcijskimi elementi, vzdrževanje drugih delov objekta in 
njegove izboljšave.) 
 
 



VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST 

☐ izvedba takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katere je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na 
podlagi takšnega posebnega zakona, določeno, da se za zagotavljanje opravljanja določene vrste 
gospodarske javne službe lahko spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo povezana velikost objekta 

 
2.2 IZVEDBA NEGRADBENEGA POSEGA: 
(izvedba dejanj, s katerim se ustvarjajo, spreminjajo ali vzdržujejo druge ustvarjene in naravne fizične 
strukture v prostoru ter spreminja njegova podoba ali raba) 
 
Opis negradbenega posega: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Upravna taksa: 

Priprava in izdaja pogojev za izvedbo posega v prostor je takse prosta. 
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