Priloga 10
Vloga za spremembo gradbenega dovoljenja
PODATKI O VLOŽNIKU (investitor ali pooblaščenec)
naziv (naziv družbe za
pravne subjekte ali ime in
priimek za fizične osebe)
naslov
elektronski naslov
telefonska številka
NAVEDBA ORGANA pri katerem se podaja vloga
naziv
naslov

VLOGA ZA SPREMEMBO GRADBENEGA DOVOLJENJA

INVESTITOR
naziv (naziv družbe za pravne
subjekte ali ime in priimek za
fizične osebe)
naslov

(če ni naveden zgoraj)

elektronski naslov
telefonska številka
davčna številka
kontaktna oseba
POOBLAŠČENEC
naziv (naziv družbe za pravne
subjekte ali ime in priimek za
fizične osebe)
naslov

(če ni naveden zgoraj)

elektronski naslov
telefonska številka
kontaktna oseba
GRADBENO DOVOLJENJE
navedba organa
številka dovoljenja
datum dovoljenja
pravnomočnost
Zaradi odstopanj od gradbenega dovoljenja se:
(ustrezno označiti)
v samem bistvu ne spremenita objekt in njegova namembnost
povečajo posamezne zunanje mere stavbe, določene v gradbenem dovoljenju za več kot 0,3 m
posega na druga zemljišča kot so določena v gradbenem dovoljenju
vpliva na mnenja pristojnih organov in njihove pogoje, določene v gradbenem dovoljenju
vpliva na pravice strank

Priloga 10
Vloga za spremembo gradbenega dovoljenja
NEZAHTEVNI OBJEKT
Vloga se nanaša samo na
nezahtevni objekt

da

ne

SEZNAM ZEMLJIŠČ ZA NAMERAVANO GRADNJO
katastrska občina
številka katastrske občine
parcelna št.
OSNOVNI PODATKI O POSEGU
naziv posega
kratek opis spremembe
vrsta gradnje

(novogradnja - novo zgrajen objekt, novogradnja – prizidava, rekonstrukcija,
sprememba namembnosti, odstranitev)

zahtevnost objekta
seznam objektov

(zahteven objekt, manj zahteven objekt, nezahteven objekt, enostaven objekt)

1

objekt državnega pomena

da

ne

objekt z vplivi na okolje
številka sklepa predhodne
presoje vplivov na okolje1
datum sklepa predhodne presoje
vplivov na okolje2
datum sklepa predhodne presoje
vplivov na okolje2

da

ne

PREDODLOČBA2
navedba organa
številka predodločbe
datum predodločbe
pravnomočnost
DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
številka projekta
datum izdelave projekta
projektant
PODATKI O POROČILU O VPLIVIH NA OKOLJE3
številka poročila
datum izdelave poročila
izdelovalec
1,4,5

MNENJA
navedba mnenjedajalca

1

številka

datum

podatek se vpiše, če gre za objekt iz stolpca D v Prilogi 4 tabele – PVO objekti
podatki se vpišejo, če je bila investitorju izdana predodločba
3
podatki se vpišejo kadar gre za objekt z vplivi na okolje
4
vpišejo se podatki za vsa pridobljena mnenja;
5
v vlogi se podatki o mnenjih ne navajajo, če so vložena v Vodilno mapo PGD, ki je izdelan v skladu s Pravilnikom o projektni
dokumentaciji (prehodno obdobje)
2

Priloga 10
Vloga za spremembo gradbenega dovoljenja

(po potrebi dodati vrstice)

1

IZKAZOVANJE PRAVICE GRADITI

Lastninska ali druga stvarna pravica na
nepremičninah, na katerih se bo izvajala gradnja, je vpisana v zemljiški knjigi
da
ne

Iz uradnih evidenc je razvidno, da je
investitor zakoniti upravljavec nepremičnine, na kateri se bo izvajala gradnja
da
ne

Pravico graditi dokazujem z listinami:
notarsko overjena pogodba o pridobitvi lastninske ali druge stvarne pravice na
nepremičninah, na katerih se bo izvajala gradnja, ki je predlagana za vpis v
zemljiško knjigo,
sodna ali upravna odločba, ki investitorju omogoča gradnjo oziroma izvajanje del,
sklep o določitvi investitorja kot upravljavca nepremičnine, če gre za
nepremičnino v lasti njegovega ustanovitelja
drugo listino, ki v skladu z zakonom investitorju omogoča gradnjo oziroma
izvajanje del,
soglasje upravljavca javne ceste za izvedbo gradnje v cestnem telesu, če gre za
gradnjo objekta gospodarske javne infrastrukture, skupaj s priključki, ki se izvaja
v cestnem telesu javne ceste,
notarsko overjena pogodba o pridobitvi obligacijske pravice, za nepremičnine na
katerih so predvidene začasne ureditve za potrebe gradnje
(ustrezno označiti)

KOMUNALNI PRISPEVEK
Sprememba vpliva na velikost gradbene parcele

da

ne

Sprememba vpliva na bruto tlorisno površino stavbe

da

ne

Zahtevo za odmero spremembe komunalnega prispevka je oziroma bo podal investitor pri pristojni
občinski upravi sam.
da
ne
(ustrezno označiti)

Na podlagi navedenih podatkov in priložene dokumentacije ter ostalih priloženih listin, vas prosim za
spremembo gradbenega dovoljenja.
datum:

podpis vložnika

PRILOGE:
Pooblastilo
Sprememba projekta DGD
Nov projekt DGD
Poročilo o vplivih na okolje
Sklep o predhodni presoji vplivov na okolje
Mnenja, če spremembe vplivajo na že pridobljena mnenja
Listine, ki izkazujejo pravico graditi, če se zaradi sprememb posega na dodatna zemljišča in če
lastninska ali druga stvarna pravica ni vpisana v zemljiško knjigo ali če iz uradnih evidenc ni
razvidno, da je investitor zakoniti upravljavec nepremičnin
Predodločba

