
PRILOGA 1:  

 

UGOTOVITVENI ZAPISNIK 

 

Opomba: polja obarvano s sivo, se avtomatsko izpolnijo, ko bo na voljo IS ESZ. 

 

Št. zadeve: ____________________(Številka se izpiše ob izvozu iz IS za vodenje podatkov RO, ko bo sistem na voljo.) 

Vrsta postopka:  

- Potencialen vpis novega RO 
- Popis stanja obstoječega RO 

 

Podatki o popisu 

Ime in priimek popisovalca Janez Novak 
* (vse kontaktne podatke avtomatsko izpolni sistem) 

Strokovni naziv popisovalca   

Kontaktni podatki 

Te. Št.: 
e-naslov: 

 

Čas popisa Navede se datum in uro popisa 

 

 



 

Podatki o lokaciji 
Občina: __________ 
Katastrska občina: ________ 
 
* avtomatsko izpolni sistem 

Osnovni podatki o RO 
Tip RO:  
Podtip RO:  
Površina RO:  
* avtomatsko izpolni sistem 

 

Nabor podatkov o območju RO 

Deli stavb  (za vse dele stavb na območju RO) 

Številka stavbe * avtomatsko izpolni sistem 
Številka dela stavbe * avtomatsko izpolni sistem 
Dejanska raba dela stavbe * avtomatsko izpolni sistem 
Datum, od katerega je del stavbe prepoznan kot funkcionalno 
razvrednoten   

Datum, od katerega je del stavbe funkcionalno razvrednoten   
Datum, do katerega je bil del stavbe funkcionalno razvrednoten   
Status funkcionalne razvrednotenosti dela stavbe   
FOTO 132.JPG 
OPOMBE   
 

Za stavbe, za katere je ugotovljena FiR  

Številka stavbe * avtomatsko izpolni sistem 
Prisotnost kvarnih vplivov: 

- poškodovana strešna kritina, poškodovana streha ali napušč; 
- poškodbe žlebov in neustrezno odvajanje padavinske vode; 
- močno odpadanje zaključnih plasti fasade, poškodbe na fasadi, 

 



zamakanje fasade zaradi poškodb strehe ali napušča; 
- poškodbe stavbnega pohištva (vrat, oken in drugega stavbnega 

pohištva); 
- neurejena okolica objekta, zlasti neurejeni pomožni objekti, 

kopičenje odpadkov ter gradbenega in drugega materiala; 
- neurejena opuščena oziroma neaktivna gradbena jama ali 

gradbišče; 
- poškodovana urbana oprema (klopi, igrala, ureditve na cestnih 

postajališčih ipd.). 

Datum, od katerega je stavba fizično razvrednoten   
Datum, do katerega je stavba fizično razvrednoten.    
FOTO 132.JPG 
OPOMBE   
 

Za PZ, na katerih ni stavb (GIO) 

Šifra PZ * avtomatsko izpolni sistem 
Datum, od katerega je PZ prepoznan kot funkcionalno razvrednoten   
Datum, od katerega je PZ  funkcionalno razvrednoten   
Datum, do katerega je PZ funkcionalno razvrednoten.    
Prisotnost kvarnih vplivov: 

- neurejena opuščena oziroma neaktivna gradbena jama ali 
gradbišče; 

poškodovana urbana oprema (klopi, igrala, ureditve na cestnih 
postajališčih ipd.). 

 

Datum, od katerega je PZ fizično razvrednoten.   
Datum, do katerega je PZ fizično razvrednoten.    
FOTO 132.JPG 
OPOMBE   



 

Komentar popisovalca (opcijsko) 

 
 
 
 
 
 

Seznam dokazil, ki so podlaga za določanje lastnosti na RO (npr. slikovno gradivo) 

1. 

2. 

3. 

… 

 


