
ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV 

INVESTITOR 

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 VLAGA ZAHTEVA 

Naziv 

Naslov 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

Naziv gradnje 

Vsebina zahteve 

Objekt z vplivi na okolje ☐ DA

Objekt državnega pomena ☐ DA

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO 

Ustrezno izpolni. ☐ Seznam zemljišč je v priloženi tabeli.

Katastrska občina 

Številka katastrske občine 

Parc. št. 

IDEJNA ZASNOVA ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV 

Ni obvezno, podatki se vpišejo, če se IZP prilaga k vlogi. 

K vlogi prilagam idejno zasnovo 

za pridobitev projektnih in drugih 

pogojev (IZP) 

☐ DA

Številka projekta Datum izdelave 

Projektant (naziv 

družbe) 

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO 

Ustrezno izpolniti, če k vlogi ni priložena idejna zasnova - IZP, navedba podatkov o parcelni št. in k.o. niso obvezni. 

Predvidena 

komunalna oskrba 

Lokacija 

priključitve k. o. Parc. št. 



Toplovod ☐ 

Drugo (navedi) ☐ 

PROJEKTNI POGOJI 

Vpišejo se podatki za vse projektne pogoje, za katere zaproša vložnik. 

Navedba mnenjedajalca 

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI 

Občina ☐  

VAROVANA OBMOČJA 

Varstvo kulturne 

dediščine 
☐ 

Varstvo narave ☐ 

Varstvo voda ☐ 

Varstvo gozdov ☐ 

Ribiški okoliš ☐ 

Območje mejnega 

prehoda 
☐ 

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE 

Toplovod ☐  

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO 

Toplovod ☐ 

DRUGA MNENJA 

Jedrska varnost ☐ 

Sevalna varnost ☐ 

Kmetijsko gospodarstvo ☐ 

Veterina ☐ 

Obramba ☐ 

Meteorološka dejavnost ☐ 

PODATKI O VODNI PRAVICI 

Navedejo se podatki o vodni pravici, če je bila pridobljena. 

Številka 

Datum izdaje 

Na podlagi navedenih podatkov vas prosim za določitev projektnih pogojev v skladu 

z vašimi pristojnostmi. 

Datum  Podpis vložnika 

PRILOGE 

Ustrezno označi. 

☐ Pooblastilo (če zahteve ne vlaga investitor).

☐ Tabela zemljišč (če zemljišča niso navedena v obrazcu).

☐ Idejna zasnova – IZP.



☐ 
Če idejna zasnova - IZP ni priložena, se priložijo lokacijski prikazi, ki se izdelajo na 

zemljiškokatastrskem načrtu in glede na značilnosti objekta smiselno obsegajo: 

☐ 

prikaz zemljišča za gradnjo, prikaz objekta na stiku z zemljiščem z navedbo 

gabaritov in prikaz projekcije najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih 

delov objekta na zemljišče s prikazom odmikov od parcelnih mej, 

☐ 
prikaz prometnih in funkcionalnih površin (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, 

prostorom za zbiranje komunalnih odpadkov, intervencijskimi površinami), 

☐ 

prikaz zagotavljanja minimalne komunalne oskrbe in priključevanja na 

gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitev infrastrukturnih 

vodov, 

☐ 

v primeru rekonstrukcije ali prizidave objektov varovanih po predpisih varstva 

kulturne dediščine prikaz tistih delov obstoječega objekta, ki se spreminjajo in so 

pomembni za predstavitev skladnosti s predpisi varstva kulturne dediščine (npr. 

fasade, fotografije...). 

☐ Druge priloge (navesti katere):

Za obdelavo vaših osebnih podatkov, vas vljudno naprošamo, da nam v skladu s splošno 
uredbo EU o varstvu osebnih podatkov posredujete izpolnjen in podpisan GDPR obrazec, 
ki se nahaja na spletni strani podjetja Ekoenergo.
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