PRILOGA 15

ZAHTEVA ZA IZDAJO UPORABNEGA DOVOLJENJA
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

zahtevnost objekta
objekt z vplivi na okolje

DA

objekt državnega pomena

DA

gradnja se nanaša na stavbo

DA

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO
Podatek se vpiše samo pri gradnji stavb.
seznam zemljišč je v priloženi tabeli

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

PROJEKT IZVEDENIH DEL
Se ne izpolni, ko gre za spremembo namembnosti
številka projekta

datum izdelave

projektant (naziv družbe)

PODATKI O IZDANEM GRADBENEM DOVOLJENJU
navedba organa
številka dovoljenja
datum dovoljenja

pravnomočnost

PODATKI O SPREMEMBI GRADBENEGA DOVOLJENJA
navedba organa
številka dovoljenja
datum dovoljenja

pravnomočnost

PRIJAVA ZAČETKA GRADNJE
datum dovoljenja

DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA
Se ne izpolni, ko gre za spremembo namembnosti
številka
izdelovalec dokazila
datum izdelave

PODATKI ZA IZRAČUN UPRAVNE TAKSE
obračunska vrednost objekta v EUR brez DDV

Zahtevam, da se uporabno dovoljenje izda v posebnem ugotovitvenem postopku na podlagi opravljenega tehničnega
pregleda (neobvezno, če gre za manj zahteven objekt)
Na podlagi navedenih podatkov in priloženega projekta ter ostalih priloženih listin vas prosim za izdajo uporabnega
dovoljenja.
datum:

podpis vložnika

PRILOGE
Ustrezno označi
Pooblastilo, če zahteve ne vlaga investitor
projekt izvedenih del - PID (ni obvezno, če gre samo za spremembo namembnosti, ki se izvaja samostojno ali hkrati z vzdrževanjem)
dokazilo o zanesljivosti objekta - DOZ (ni obvezno, če gre samo za spremembo namembnosti)
opis izvedbe izravnalnih ukrepov in mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, o njihovem delovanju, če so bili izravnalni ukrepi določeni v
gradbenem dovoljenju
program prvih meritev, če gre za objekt z vplivi na okolje
soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost, za začetek poskusnega obratovanja, kot ga določa predpis, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji
in jedrsko varnost, če gre za jedrske ali sevalne objekte
izjava nadzornika, da je sprememba namembnosti izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene bistvene zahteve (Priloga 16), če
gre za spremembo namembnosti, ki se izvaja samostojno ali hkrati z vzdrževanjem
Druge priloge (navesti katere):

