VLOGA ZA EVIDENTIRANJE
POMOŽNEGA OBJEKTA V PROSTOR

Vlagatelj:
Naslov:

Pošta:

Tel. štev.:

Za potrebe gradnje:
a) v odprtem prostoru (kmetijsko zemljišče)
b) na robu stavbnih površin (20 metrski pas okoli parcele objektov)
za objekt:_________________________________________________________________
na zemljišču s:

parc. štev.:

k.o.:

Predviden objekt je nujno potreben:
a) za obratovanje kmetije
b) za obdelavo kmetijske površine
Priloge vlagatelja k vlogi:
(op.: priloge so obvezne k popolno izpolnjeni vlogi)




katastrski načrt parcele v merilu 1:1000 ali 1:500 z vrisom objekta in vrisom razdalje od obstoječih objekt
parcelnih mej, obstoječih objektov ipd.;
za objekte v odprti krajini naj se zariše dovozna pot, vizualna bariera ali gozdna
zaplata ob predvidenem objektu
gradbena dovoljenja obstoječih objektov

V skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) sem seznanjen, da je:
- za nezahtevni objekt je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje na UE Brežice in
mnenje o skladnosti s prostorskim aktom Občine Brežice
- za enostavne objekte je potrebno pridobiti soglasja

Datum:
lastnoročni podpis

Taksa za evidentiranje pomožnega objekta potrebe gradnje v odprtem prostoru se:
v skladu s tarifno št. 1 (vloga) in tarifno št. 41 (ogled) 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, 189/20 ZFRO) plača v vrednosti 40,70 €, na št. računa: SI56 0120 9409 0309 122, sklic: SI11 75086-7111002, BIC
banke:BSLJSI2X.

Taksa za evidentiranje pomožnega objekta potrebe gradnje na robu stavbnih zemljišč se:
v skladu s tarifno št.1 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, 189/20 - ZFRO) plača za vlogo v
vrednosti 4,50 €, na št. računa: SI56 0120 9409 0309 122, sklic: SI11 75086-7111002, BIC banke:BSLJSI2X.
Občina Brežice bo osebne podatke, pridobljene v tem obrazcu, obdelovala izključno v za namen obravnave te
vloge v skladu z 83. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 41/19 - uradno prečiščeno besedilo – UPB, 80/21). Občina Brežice osebnih podatkov ne bo posredovala
tretjim osebam brez pisne privolitve posameznika. Podrobnejše informacije o ravnanju Občne Brežice z osebnimi
podatki so dosegljive v dokumentu Politika varstva osebnih podatkov, ki je dosegljiva na spletni strani Občine
Brežice ter pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, tel. št.: 07 620 525, e-naslov: ingrid.molan@brezice.si.

