
Zahteva za izdajo mnenja 

INVESTITOR   1/5 
ime in priimek ali naziv družbe 

naslov ali sedež družbe 

 davčna številka     kontaktna oseba 

 telefonska številka elektronski naslov 

POOBLAŠČENEC    DA 
podatki se vpišejo kadar je imenovan pooblaščenec 

ime in priimek ali naziv družbe 

naslov ali sedež družbe 

telefonska številka  kontaktna oseba 

    elektronski naslov 

 NAVEDBA ORGANA, PRI KATEREM SE VLOGA ZAHTEVA 

 naziv  

 naslov 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 
naziv gradnje 

vsebina zahteve 

objekti z vplivi na okolje   DA 

predhodna presoja vplivov na okolje  DA 

objekt državnega pomena   DA 

predodločba   DA 

 ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO  seznam zemljišč je v priloženi tabeli 
ustrezno izpolniti  

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI 

     POVRŠIN  OSKRBA S PITNO VODO 
katastrska občina katastrska občina 

številka katastrske občine številka katastrske občine 

parc. št. parc. št. 



SEZNAM B (nadalj.): POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI  2/5 

ELEKTRIKA  PLIN 
katastrska občina  katastrska občina 

številka katastrske občine številka katastrske občine 

parc. št. parc. št. 

TOPLOVOD  DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO 
katastrska občina katastrska občina 

številka katastrske občine številka katastrske občine 

parc. št. parc. št. 

ODVAJANJE FEKALNIH VODA ODVAJANJE METEORNIH VODA 
katastrska občina  katastrska občina 

številka katastrske občine številka katastrske občine 

parc. št. parc. št. 

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE DRUGO (navedite) 

katastrska občina  katastrska občina 

številka katastrske občine številka katastrske občine 

parc. št. parc. št. 

SEZNAM C: PRESTAVITVE SEZNAM D: OBMOČJE  
INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A 

vrsta infrastrukture katastrska občina  
katastrska občina 

številka katastrske občine 

številka katastrske občine 
parc. št. 

parc. št. 

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA 
DRUGE UREDITVE 

katastrska občina  

številka katastrske občine 

parc. št. 



DOKUMENTACIJA  3/5 

Vrsta dokumentacije  DGD (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in 

    gradbenega dovoljenja) 
 DNZO (dokumentacija za pridobitev gradbenega    

    dovoljenja za nezahtevne objekte) 
 DSN (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja 

za spremembo namembnosti) 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 
podatki se vpišejo, če dokumentacijo izdela projektant 

številka projekta 

datum izdelave 

projektant (naziv družbe) 

PREDHODNA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE 
podatki se vpišejo, če gre za objekt z vplivi na okolje in če je bil izveden predhodni postopek v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo okolja 

številka sklepa                           datum sklepa 

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO) 
podatki se vpišejo kadar gre za objekt z vplivi na okolje 
številka poročila datum izdelave poročila 

izdelovalec poročila 

PODATKI O IZDANI PREDODLOČBI 
podatki se vpišejo, če je bila investitorju izdana predodločba 

navedba organa 
številka predodločbe 

datum predodločbe  pravnomočnost 

PRIDOBLJENI PROJEKTNI POGOJI 
vpišejo se podatki za vse pridobljene projektne pogoje 
navedba mnenjedajalca 
številka projektnih pogojev datum projektnih pogojev 

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBČINA    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VAROVANA OBMOČJA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 

VARSTVO NARAVE  

VARSTVO VODA 

VARSTVO GOZDOV  

RIBIŠKI OKOLIŠ 

OBMOČJE MEJNEGA PREHODA 



VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE                                                                                 4/5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VODOVOD 

ELEKTRIKA 

PLIN 

TOPLOVOD 

FEKALNE VODE 

METEORNE VODE 

TELEFONIJA 

KABELSKA TV 

JAVNE CESTE 

ŽELEZNICE 

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VODOVOD 

ELEKTRIKA 

PLIN 

TOPLOVOD 

FEKALNE VODE 

METEORNE VODE 

DOSTOP  

DRUGA MNENJA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JEDRSKA VARNOST  

SEVALNA VARNOST  

KMETIJSKO GOSPODARSTVO  

VETERINA 

OBRAMBA 

METEOROLOŠKA DEJAVNOST  



PODATKI O VODNI PRAVICI   5/5 
Navedejo se podatki o vodni pravici, če je bila pridobljena. 
številka datum izdaje 

PODATKI O VODNIH ZEMLJIŠČIH ZARADI USTANOVITEV STVARNE SLUŽNOSTI
Podatki se navedejo, če se poseg načrtuje na vodnih ali priobalnih zemljiščih v lasti države. 

katastrska občina 

številka katastrske občine 

parc. št. 

služnostni upravičenec 

matična številka 

davčna številka 

zakoniti zastopnik 

Na podlagi navedenih podatkov vas prosim za mnenje, ali je priložena dokumentacija skladna 
s predpisi iz vaše pristojnosti ali pogoji iz predodločbe ter za določitev morebitnih pogojev za 
izvedbo gradnje in uporabo objekta. 

datum:  podpis vložnika: 

PRILOGE 
ustrezno označi 

 Pooblastilo (če zahteve ne vlaga investitor) 

 Tabela zemljišč (če zemljišča niso navedena v obrazcu) 

 Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja - DGD 

    (če gre za zahteven ali manj zahteven projekt) 
 Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekt - DNZO 

 Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo 

namembnosti - DSN 
 Poročilo o vplivih na okolje (če gre za objekt z vplivi na okolje) 

 Projektni pogoji 

 Predodločba (če je bila izdana) 

 Priloga 1 Vloge za izdajo vodnega soglasja določene na spletni strani Direkcije RS za 

    vode, če se poseg načrtuje na vodnih ali priobalnih zemljiščih v lasti države 
 Druge priloge (navesti katere):  

S prejetimi podatki bomo ravnali v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. 
Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate njihov popravek, pri telefonski številki in e-mailu pa 
tudi popoln izbris. Spremembo ali preklic lahko posredujete na e-naslov info@komunala-kranj.si ali na naslov 
Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. Posredovane podatke bomo hranili 10 let. Več 
informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov prejmete na spletni strani www.komunala-kranj.si. 


