
 

 

Priloga 3 

Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka 

 

(Ime/ime in priimek ter  

sedež/naslov vlagatelja 

zahteve)  

 

Agencija Republike Slovenije za  

okolje, Vojkova 1b, Ljubljana 

 

Zadeva:             (navedba nameravanega posega v okolje ) 

Zahteva za ugotovitev, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti  

presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)  

 

Datum: 

 

 

Nosilec nameravanega posega v okolje
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če je vlagatelj pravna oseba:  če je vlagatelj fizična oseba:  

firma  

 

Ime, priimek 

matična številka 

 

sedež  

 

poštni naslov 

Ime, priimek odgovorne osebe 

 

e-naslov 

 e-naslov 

 

telefonska številka 

telefonska številka 

 

 

Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nosilca v predhodnem postopku (s priloženim pooblastilom)  

če je zastopnik pravna oseba:  če je zastopnik fizična oseba:  

firma  

 

Ime, priimek 

matična številka 

 

 

sedež  

 

poštni naslov 

ime, priimek odgovorne osebe 

 

e-naslov 

 e-naslov 

 

telefonska številka 



 

 

 

 Splošno o nameravanem posegu 

1. Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje?  

1.a Da, vrsta (tip) objekta po predpisih o gradnji objektov:  

Navedite vrsto objekta po predpisih o graditvi objektov: 

Zakon o graditvi objektov, Uredba o klasifikaciji vrst 

objektov in objektih državnega pomena. 

 

Ne                      Ne vem  

2. Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti katero drugo dovoljenje, razen 

gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje, ali soglasje, projektne pogoje, strokovno 

mnenje)?  

2.a Da, vrsta dovoljenja ali predpis, na podlagi katerega se 

dovoljenje zahteva – navedite že pridobljene vrste 

dovoljenj in tiste, ki  še boste pridobili v prihodnje: 

Ne                     Ne vem 

2.b Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe?  

2.c Da, datum in naslov pogodbe ter imena pogodbenih 

strank:  

 

 

Ne 

3.b Da, naslov in št. razpisa: 

  

 

Ne 

4. Ali je bila izvedba posega načrtovana z načrtom/programom, ki je bil sprejet na podlagi 

predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, 

prometu ali varstvu okolja?  

 DA NE Ne vem 

4.a Če DA, ime in leto sprejema načrta/programa ter ime organa, ki ga je sprejel  

 

5. Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje? 

5.a Da, številka soglasja: Ne 

6. Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, 

ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?  

6.a Da, številka dovoljenja: Ne 

7. Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo 

izdano okoljevarstveno soglasje? 

7.a Da, številka dovoljenja in ime organa, ki ga je izdal:  Ne 

8. Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje (drugo 

soglasje ali projektni pogoji ali strokovno mnenje), ni pa bilo izdano okoljevarstveno 

soglasje?  

8.a Da, številka dovoljenja in ime organa, ki ga je izdal:  Ne 

 Opis nameravanega posega
2
 v okolje 

9. Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:  

 

9.a Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena): 

Navedite tudi obstoječo dejansko rabo prostora.  

9.b Podrobnejši podatki o nameravanem posegu  

zap. št.   tip/namembnost objekta  okvirne dimenzije
3
  proizvodnja/ dejavnost: 

moč/zmogljivost 

 1     

 2     

 3     

 Itd.     

9.c Drugo
4 

 
Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg. 

 



 

 

 

10. Možni vplivi 

nameravanega 

posega na okolje 

DA/NE in obrazložitev
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10.a emisije onesnaževal v 

zrak  

gradnja/obratovanje (dva stolpca) 

10.b emisije toplogrednih 

plinov  

 

10.c emisije snovi v vode   

10.d odlaganje/izpusti snovi 

v tla  

 

10.e nastajanje odpadkov   

10.f hrup   

10.g radioaktivno sevanje   

10.h elektromagnetno 

sevanje  

 

10.i sevanje svetlobe v 

okolico  

 

10.j segrevanje 

ozračja/vode  

 

10.k smrad   

10.l vidna izpostavljenost   

10.m vibracije   

10.o sprememba rabe tal   

10.p sprememba vegetacije   

10.r eksplozije   

10.s fizična sprememba/ 

preoblikovanje 

površine  

 

10.t raba vode   

10.u drugo (navedi)
1
   

 Območje in lega nameravanega posega  

11. Občina/e:  

 

12. Katastrska občina in parcelne številke, če so znane:  

 

13. Naslov (kraj, ulica, h. št.), če je znan: 

 

14. Geografski opis lege v prostoru:  

15. Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije:  

 

16. Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo 

nameravanega posega na pregledni karti v merilu 

A4 ali A3  

16.a Da Ne, ker je karta s podatki o lokaciji sestavni del 

priložene dokumentacije  

 

 

                                                      
1 Navedite, če območje nameravanega posega vpliva na katerokoli od zakonsko opredeljenih varstvenih območij, kot so Natura 
2000, vodovarstveno, kulturna dediščina, in druga zakonsko opredeljena varstvena območja. 



 

 

17. Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali 

istovrstni posegi v okolje? 

 Da Ne Ne vem 

17.a Če DA, kje in kateri? 

 

 

 

 

 

18. Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravanem 

posegu (označi):  

Označite v polju z »x«, če je priložena skica ali druga vrsta priloge. 

18.a  skica z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000  

18.b   podatki o melioraciji  

18.c   rudarski projekt  

18.d   predlog rudarskega koncesijskega akta  

18.e   študija različic s predlogom najustreznejše različice ali rešitve ali predlog 

državnega prostorskega načrta ali pobuda 

18.f  drugo
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                                                                             ODGOVORNA OSEBA (navesti ime in priimek) 

 

                                                                        podpis odgovorne osebe  

                                    

Priloge (kot v besedilu)  

 

 V primeru plačila upravne takse (v višini 22,66 EUR) na podračun javnofinančnih prihodkov z 

imenom: Upravna taksa – državna je treba navesti naslednje podatke: 

račun št.: 0110 0100 0315 637,  

sklic:  11 25518-7111002-004354xx
3
. 

 

Poslati na naslov: 

Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizični obliki 

 

 
1 

V primeru več nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno 

navesti njihovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.  
2
 Smiselno se opiše celotni projekt, ne glede na to, koliko različnih vrst posegov, objektov, 

dejavnosti zajema, in glede na to, v kateri fazi je projekt.  
3
 Število podzemnih in nadzemnih etaž, tlorisni in višinski gabariti, min./maks. 

4
 Navedite opombe in razlago, ki lahko podkrepijo podatkovne navedbe v preglednici. 

5
 Pri izpolnjevanju preglednice ne odgovarjajte samo z da in ne, ampak navedite poleg  

odgovora še kratko obrazložitev.  V obrazložitvi navedite, za kakšne vrste vpliv gre in ali bo ta  

manjši ali večji, lahko navedete tudi količine, če so znane. Priporoča se, da odgovorite na vse 

navedene vsebine za vplive v času gradnje/izvajanja posega in za čas obratovanja naprave 

oziroma po izvedbi posega. 

 

 

 

                                                      
2 Navedite, katera druga dokumentacija je še priložena (ime in datum izdelave). 
3 Navesti je treba ustrezno letnico. 


