
IZDAJA SOGLASJA - Mestna občina Kranj

kontaktna oseba

telefonska številka elektronski naslov

POOBLAŠČENEC FALSE

podatki se vpišejo kadar je imenovan pooblaščenec

telefonska številka kontaktna oseba

elektronski naslov

naziv gradnje / vrsta manjše rekonstrukcije

vsebina zahteve - kratek opis

Gradbeno ali uporabno dovoljenje 

(številka, datum, …)

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

###

###

###

###

podatki se vpišejo če dokumentacijo izdela projektant

številka projekta datum izdelave

projektant (naziv družbe)

ZAHTEVA ZA IZDAJO SOGLASJA - 

MANJŠA REKONSTRUKCIJA

Dokumentacija - situacijski prikazi in prikazi tlorisov, prerezov ter pogledov fasad 

obstoječega in predvidenega stanja glede na vrsto del

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali sedež družbe

naslov

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Tehnično poročilo z opisom skladnosti s prostorskim aktom

Pisno mnenje pooblaščenega strokovnjaka (1. točka 7. člena GZ-1) 

PRIDOBLJENA SOGLASJA 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

NAVEDBA ORGANA, PRI KATEREM SE VLAGA ZAHTEVA

naziv Mestna občina Kranj

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali sedež družbe

OBVEZNE PRILOGE

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

VAROVANA OBMOČJA

OSNOVNI PODATKI O OBSTOJEČI STAVBI

Soglasja (v kolikor je poseg v območju varovanj ali varovalnih pasovih infrastrukture) 

DA



IZDAJA SOGLASJA - Mestna občina Kranj

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE ###

VARSTVO NARAVE ###

VARSTVO VODA ###

VARSTVO GOZDOV ###

RIBIŠKI OKOLIŠ ###

OBMOČJE MEJNEGA PREHODA ###

VODOVOD ###

ELEKTRIKA ###

PLIN ###

TOPLOVOD ###

FEKALNE VODE ###

METEORNE VODE ###

TELEFONIJA ###

KABELSKA TV ###

JAVNE CESTE ###

ŽELEZNICE ###

datum: podpis vložnika

ustrezno označi

### Pooblastilo (če zahteve ne vlaga investitor)

###

###

###

###

### Druge priloge (navesti katere):

Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 

– ZKZaš) se za pridobitev soglasja zaračuna taksa v višini 22,60 EUR (4,50 EUR za vlogo po tar. št. 1 in 18,10 EUR za soglasje po tar. št. 3). 

Upravno takso je možno plačati na naslednje načine:

• z gotovino ali plačilno/kreditno kartico v Sprejemni pisarni MO Kranj, 

• s položnico pri banki ali elektronsko na račun SI56 0125 2452 0309 179, referenca (obvezna): 11 75515-7111002, koda namena: GOVT. 

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

Na podlagi navedenih podatkov vas prosim za izdajo soglasja, ali je priložena dokumentacija skladna s prostorskim aktom Mestne 

občine Kranj.

Dokumentacija - situacijski prikazi, tlorisi in pretezi ter prikazi pogledov fasad obstoječega in 

predvidenega stanja

Soglasja (v kolikor je poseg v območju varovanj ali varovalnih pasovih infrastrukture) 

Tehnično poročilo z opisom skladnosti s prostorskim aktom

Pisno mnenje pooblaščenega strokovnjaka (1. točka 7. člena GZ-1) 

PRILOGE


