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PRILOGA 9A

INVESTITOR 1
ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe
davčna številka
INVESTITOR 2
ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe
davčna številka
INVESTITOR 3
ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe
davčna številka

ime in priimek
telefonska številka
elektronski naslov

POOBLAŠČENEC
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe
kontaktna oseba
telefonska številka
elektronski naslov

naziv
naslov
naziv mnenja

PRIDOBLJENI PROJEKTNI POGOJI
vpišejo se podatki o projektnih pogojih, če so bili pridobljeni

številka projektnih pogojev
datum projektnih pogojev

naziv gradnje

kratek opis gradnje
FALSE objekt z vplivi na okolje
FALSE predhodna presoja vplivov na okolje

ZAHTEVA ZA IZDAJO MNENJA

PODATKI O GRADNJI

NAVEDBA ORGANA, PRI KATEREM SE VLAGA ZAHTEVA

KONTAKTNA OSEBA

INVESTITOR

AAAAALSSSSE
AAAAALSSSSE
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VRSTE GRADNJE
navesti vse ustrezne vrste gradnje

FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
FALSE REKONSTRUKCIJA
FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
FALSE LEGALIZACIJA
FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

podatki se vpišejo, če dokumentacijo izdela projektant

vrsta dokumentacije
številka projekta
datum izdelave
projektant (naziv družbe)

podatki se vpišejo, če gre za objekt z vplivi na okolje in če je bil izveden predhodni postopek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja

datum sklepa

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

datum izdelave poročila

navedejo se podatki o vodni pravici, če je bila pridobljena

številka 
datum izdaje

navedejo se podatki o dovoljenju za raziskavo podzemnih voda, če je bilo pridobljeno

številka 
datum izdaje

PODATKI O VODNIH ZEMLJIŠČIH ZARADI USTANOVITEV STVARNE SLUŽNOSTI
podatki se navedejo, če se poseg načrtuje na vodnih ali priobalnih zemljiščih v lasti države

katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
služnostni upravičenec
matična številka
davčna številka
zakoniti zastopnik

PODATKI O DOVOLJENJU ZA RAZISKAVO PODZEMNIH VODA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

PODATKI O VODNI PRAVICI

izdelovalec poročila

PREDHODNA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)

številka sklepa

številka poročila

AAAAALSSSSE
AAAAALSSSSE
AAAAALSSSSE
AAAAALSSSSE
AAAAALSSSSE
AAAAALSSSSE
AAAAALSSSSE
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Na podlagi navedenih podatkov vas prosim za mnenje, ali je priložena dokumentacija skladna 
s predpisi iz vaše pristojnosti, ter za določitev morebitnih pogojev za izvedbo gradnje in 
uporabo objekta.

datum podpis vložnika

ustrezno označiti

#### Pooblastilo (če zahteve ne vlaga investitor)

####
Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja - DGD (če gre za zahteven ali 
manj zahteven objekt)

#### Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte - DNZO

#### Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti - DSN

#### Dokumentacija za legalizacijo - DL

#### Poročilo o vplivih na okolje (če gre za objekt z vplivi na okolje)

####
Priloga 1 Vloge za izdajo vodnega soglasja, določene na spletni strani Direkcije RS za vode, 
če se poseg načrtuje na vodnih ali priobalnih zemljiščih v lasti države

#### Druge priloge (navesti, katere):

PRILOGE
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