Investitor mora pred pričetkom postavitve začasnega skladiščnega objekta prijaviti začetek gradnje na predpisanem obrazcu. Po 5.
členu Pravilnika o začasnih objektih (Uradni list RS, št. 79/22) se začasni skladiščni objekti postavijo na isto gradbeno parcelo le
enkrat in ne več kot za tri leta. Čas postavitve začne teči osem dni od izdanega soglasja.
Prijavo začetka gradnje ali postavitve prijavi investitor pristojni občini.
Pravna podlaga za postopek: Gradbeni zakon (GZ-1)

PODATKI O INVESTITORJU
______________________________________________________

(Ime in priimek fizične osebe ali naziv pravne osebe in
zastopnika)

_____________________________________________

(naslov)

telefon:_____________________ el.pošta:____________________

PRIJAVA PRIČETKA GRADNJE ZAČASNEGA SKLADIŠČNEGA OBJEKTA
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU
Naziv in namen objekta:_____________________________________________________________
Čas postavitve od:___________________________ do:_____________________ (ne več kot za tri leta)
Katastrska občina:

________________________________

Parc. št.:

_________________________________

Dimenzije objekta:

________________________________

Bruto tlorisna površina:

_________________________________ (največ 1000 m2)

Višina objekta

(od tal do vrha konstrukcije):_____________________________ (višina objekta od tal do vrha konstrukcije največ 9 m)

Izvedba objekta:

 objekt proizvod ( v skladu z uredbo o razvrščanju objektov)

 montažna izvedba

Odmik objekta od sosednjih objektov in tujih sosednjih nepremičnin:________________ (odmik vsaj 5 m, manj le na
podlagi mnenja pooblaščenega inženirja s področja požarne varnosti)

Žig

Podpis:___________________________

OBVEZNE PRILOGE:
- POOBLASTILO (če zahteve ne vlaga investitor)
- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO SKLADIŠČNEGA OBJEKTA*
- MNENJE POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI (če je odmik začasnega
skladiščnega objekta od sosednjega objekta investitorja ali od tuje sosednje nepremičnine manjši od 5 m)

* Vsebina PROJEKTNE DOKUMENTACIJE na podlagi določil Pravilnika o začasnih objektih (Uradni list RS,
št. 79/22): 1. Lokacijski prikaz na zemljiškokatastrskem načrtu ali grafičnem prikazu geodetskega načrta: −
prikaz gradbene parcele oz. pripadajočih zemljišč obstoječih proizvodnih ali skladiščnih objektov, v katerih
se že izvaja dejavnost investitorja − prikaz projekcije najbolj izpostavljenih delov začasnega skladiščnega
objekta na zemljišče z navedbo njegovih dimenzij in odmikov od sosednjih objektov na gradbeni parceli in
od sosednje tuje nepremičnine − prikaz intervencijskega dostopa in zagotavljanja obstoječih dostopov ter
zunanjih površin objektov − prikaz dostopa do javne ceste z zagotavljanjem preglednosti in varnosti v
prometu na njej (za začasne objekte, ki se postavljajo ob prometnice) − prikaz priključevanja na obstoječe
priključke gospodarske javne infrastrukture − prikaz preoblikovanja obstoječega reliefa terena za potrebe
postavitve začasnega objekta (prerezi terena z vkopi in nasipi) − prikaz evakuacijskih poti in števila izhodov
iz objekta 2. Tehnični prikazi: − tehnična dokumentacija, če se začasni objekt postavi kot objekt proizvod −
prikaz zasnove tlorisov in dveh karakterističnih prerezov, če se objekt postavi v montažni izvedbi 3.
Tehnično poročilo: − opis namena začasnega skladiščnega objekta − opis zagotavljanja pogoja glede
uporabe elementov in materialov, ki so težko gorljivi ali negorljivi − opis zagotavljanja opreme za gašenje
začetnih požarov − opis zagotavljanja pogoja glede primerne osvetljenosti, oskrbe s pitno vodo in zadostnim
številom sanitarij, odvajanja padavinske in komunalne odpadne vode ter zagotavljanja kakovosti zraka v
prostoru ter zaščite prostorov pred padavinami in talno vodo − opis lastnosti začasnega objekta, ki
zagotavljajo, da pri njihovi uporabi ne pride do električnih udarov, zdrsov, spotikanj, padcev, opeklin in
drugih poškodb − opis zagotavljanja oblike, merila, medsebojnega razmerja stavbnih mas, materiala in barv,
ki ne motijo podobe kraja.

UPRAVNA TAKSA:
- se plača po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo,
14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) in znaša 22,60 EUR. Elektronsko plačilo
upravne takse - obrazec UPNTaksa se nakaže na podračun Občine Ig odprt pri UJP št: 01237-4370309114 sklic 11
75361-7111002.

