
(osnovni podatki o investitorju)

C

C

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Agencija Republike Slovenije za okolje
Vojkova Ib
1001 Ljubljana

VLOGA ZA PRIDOBITEV NARAVQVARSTVENIH POGOJEV
po 105. oz. 105a. členu Zakona o ohranjanju narave

(Uradni list RS, št. 96104— ZON-UPB2, 61/06 — ZDru-1, 32108— odlUS in 8I10 - ZSKZ-B)

I. PODROBNEJŠI PODATKI O INVESTITORJU:

1. investitor

2.

jme jn priimek (za fizične osebe) oz. nazjv fjrme (za pravne osebe):

uljca, poštna števjlka, kraj:

telefon I faX*:

enaslov*:

*
- podatek ni ob vezen

uljca, poštna števjlka, kraj:

telefon I faX*:

enaslov*:

pooblaščenec

jme jn priimek (za fizične osebe) oz. nazjv fjrme (za pravne osebe):
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II. PODATKI O POSEGU:

1. Vrsta nameravanega posega (ustrezno obkrožite au dopišite):

• gradnja novega objekta

• gradnja novega objekta kot nadomestna gradnja

• odstranitev obstoječega objekta

• rekonstrukcija objekta

• drugi posegi:

______________________________________

2. Namen rabe:

• stanovanjski

• počitniški

• kmetijski

• industrijski C
• drugo:

3. Kratek opis nameravanega posega:

4. Opredelitev lokacije nameravanega posega:

• parcelna številka:

• k.o.:

• občina:

C
III. VLOGI PRILAGAMO NASLEDNJE DOKUMENTE (ustrezno obkrožite):

a) idejna zasnova au projekt, kj je obdelan na višji ravni

b) pooblastilo o zastopanju (v kolikor vlaga vlogo pooblaščenec)

c) drugo:

______________________________________________

Vsa dokumentacija se kot dokumentarno gradivo hrani pri upravnem organu v skladu z Uredbo o
upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07
- popr., 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13).

Upravna taksa se po 35. točki prvega odstavka 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 106/10 - ZUT-UPB5) ne plača.

(kraj in datum)
podpis:
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Ime, priimek in naslovprosilca:

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Območna eflOra:

Naslov:

VLOGA ZA IZDAJO
KULTURNOVARSTVENIH POGOJEV

1. Osnovni podatki o prosilcu oz. investitorju

Ime in priimek oz. jme organizacije:

Naslov: Konraktna oseba:

2. Osnovni podatki o predvidenem posegu
(vrsta in namen posega, način izvedbe in drugi podatki, kj pojasnjujcjo poseg)

3. Osnovni podatki o Iegi objekta oz. naprave

Točen naslov (kraj, občina, ulica, hišna števia):

Katastrska občina: Parcelna številka: Vložna številka:

4. Priloženi so naslednji dokumenti (priloženo obkroži)

Lokacijska informacija d. Opis del au rehnično poročilo

Točna lokacija posega-kopija katasrrskega načrta e. Projekt PGD -vodilna map arhitekrura

Idejni projekt F. Drugo

Kraj in datum: Podpis:
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