Priloga 11
Prijava začetka gradnje

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

PRIJAVA ZAČETKA GRADNJE
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
NADZORNIK1
nadzornik
naslov
davčna številka za pravne
subjekte
odgovorna oseba nadzornika
vodja nadzora
strokovna izobrazba
evidenčna številka
1

imenovanje nadzornika ni obvezno, če gradnjo nezahtevnega objekta izvaja izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 14. člena
Gradbenega zakona
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GRADBENO DOVOLJENJE
navedba organa
številka dovoljenja
datum dovoljenja
pravnomočnost
SEZNAM ZEMLJIŠČ ZA NAMERAVANO GRADNJO
katastrska občina
številka katastrske občine
parcelna št.
OSNOVNI PODATKI O POSEGU
naziv posega
kratek opis posega (opis
obstoječega stanja zemljišča,
objektov in komunalnih naprav
ter opis novega stanja)
Pri izdelavi PZI so bila upoštevana dopustna manjša odstopanja od
gradbenega dovoljenja in potrjene dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja

da
ne

(ustrezno označiti)

Odstopanje je takšno, da:
se ne posega na druga zemljišča, kot so določena v gradbenem dovoljenju,
je skladno z določbami prostorskega izvedbenega akta, ki je veljal v času izdaje gradbenega
dovoljenja, ali s pogoji, določenimi v lokacijski preveritvi,
se posamezne zunanje mere stavbe, določene v gradbenem dovoljenju (širina, višina, dolžina,
globina, polmer in podobno) ne povečajo za več kot 0,3 m ali se posamezne dimenzije zmanjšajo,
ne vpliva na mnenja pristojnih organov in njihove pogoje, določene v gradbenem dovoljenju, in je
skladno s predpisi s področja mnenjedajalca,
so ne glede na drugačno tehnično rešitev od potrjene v gradbenem dovoljenju, izpolnjene
bistvene in druge zahteve po predpisih, ki so veljali v času izdaje gradbenega dovoljenja in
v samem bistvu ne spremeni objekta in njegove namembnosti.
(ustrezno označiti)

vrsta gradnje
zahtevnost objekta

(novogradnja - novo zgrajen objekt, novogradnja – prizidava, rekonstrukcija,
odstranitev)
(zahteven objekt, manj zahteven objekt, nezahteven objekt)

seznam objektov

PROJEKT ZA IZVEDBO3
2

če je objektov več, se navede zahtevnost najbolj zahtevnega objekta

2
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številka projekta
datum izdelave projekta
projektant

datum

podpis vložnika

PRILOGE:
Pooblastilo4
Zapisnik o zakoličenju – ne pri nezahtevnih objektih
PZI – ne pri nezahtevnih objektih
Načrt gospodarjenja z odpadki5
6
Količina in opis načina uporabe mineralne surovine
Posnetek dejanskega stanja in kulturnovarstveno soglasje za odstranitev dediščine7
Mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji za delovanje
izravnalnih ukrepov8

3

ni obvezno pri gradnji nezahtevnega objekta
če zahteve ne vloži investitor
5
če gre za odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, v skladu s področnim predpisom
4

6

če se ob izvajanju gradbenih del pridobiva nekovinska mineralna surovina
če gre za odstranitev objekta kulturne dediščine
8
če so bili v gradbenem dovoljenju zaradi prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave določeni izravnalni
ukrepi
7

