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Upravljavec osebnih podatkov je Občina Rogatec. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na e-mailu: 
info@intelektum.eu. Osebni podatki se obdelujejo le za namen, za katerega so bili zbrani. Pravico imate, da od občine kadarkoli zahtevate 
popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa vaših osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri 
Informacijskem pooblaščencu. Več informacij  o obdelavi in varstvu osebnih podatkov najdete na naši spletni 
stranihttps://obcina.rogatec.si/politika-varstva-osebnih-podatkov/ ali v vložišču občine. 
 

PODATKI O INVESTITORJU 

       
___________________________________________ 

 (Ime in priimek fizične osebe ali naziv pravne osebe in zastopnika) 

 
___________________________________________  

(naslov)  

 
telefon:_____________________ 

el.pošta:____________________ 

 

PRIJAVA PRIČETKA GRADNJE ZAČASNEGA SKLADIŠČNEGA OBJEKTA 
 

PODATKI O OBJEKTU 

 
Vrsta objekta: 
 

 ZAČASNI SKLADIŠČNI OBJEKT (opis):_______________________________________________ 

Čas postavitve od:___________________________ do:_____________________________ 

Katastrska občina:              ________________________________ 
 
Parc. št.:                              _________________________________ 
 
Tlorisne dimenzije :              ________________________________ 
 
Bruto tlorisna površina:      _________________________________ 
 
Višina objekta  (od tal do vrha konstrukcije):_____________________________ 

 

Izvedba objekta:             objekt proizvod  

          montažna izvedba 

 

Odmik objekta od  sosednjih objektov:________________ 

 
 

Žig                                   Podpis:___________________________ 
 

 

 
 
 
PRILOGA: Prikaz lege objekta na katastru nepremičnin 
 
 



Pravilnik o začasnih objektih ( Ur.list RS, št. 79/2022)-Pravilnik, določa splošna in posebna podrobnejša merila in 
pogoje za postavitev začasnih skladiščnih objektov ( začasnih objektov). 
 
SPLOŠNA PODROBNEJŠA MERILA IN POGOJI 
Začasni objekti se v prostor postavijo tako, da:  
– ne ovirajo intervencijskega dostopa, dostopa do gozdnih prometnic in ne onemogočajo drugih dostopov do 
objektov, sosednjih površin (peš prehodi, stopnišča, klančine ipd.) in univerzalne uporabe objektov, 
 – je zagotovljen ustrezen dostop do javne ceste,  
– ni preprečena uporaba obstoječih objektov in njihovega zunanjega prostora (npr. dostop, parkirna mesta),  
– niso potrebni novi priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture oziroma se objekte lahko priključi na 
obstoječe priključke,  
– ne ovirajo preglednosti in varnosti v prometu (npr. ob prometnicah). 
 
Začasni objekti se postavijo, če je zagotovljena varnost pred požarom z:  
– ustreznimi odmiki ali z ustreznimi protipožarnimi ločitvami od sosednjih objektov in tudi zemljišč, ki niso v lasti 
investitorja,  
– zadostnim številom evakuacijskih poti, ki pri objektih, ki imajo značaj stavbe, ne smejo biti daljše od 35 m, in 
zadostnim številom izhodov na ustreznih mestih,  
– uporabo elementov in materialov, ki so težko gorljivi ali negorljivi,  
– zagotovljenim neoviranim in varnim dostopom za gašenje in reševanje ter zagotovljeno opremo za gašenje 
začetnih požarov. 
Začasni objekti se postavijo, če je glede na namen uporabe zagotovljena primerna osvetljenost, oskrba s pitno 
vodo in zadostno število sanitarij, odvajanje padavinske in komunalne odpadne vode ter sta pri začasnih 
objektih, ki imajo lastnosti stavbe, zagotovljeni tudi kakovost zraka v prostoru in zaščita prostorov pred 
padavinami ter talno vodo.  
Začasni objekti morajo biti izvedeni tako, da pri njihovi uporabi ne pride do električnih udarov, zdrsov, spotikanj, 
padcev, opeklin in drugih poškodb.  
Začasni objekti se postavijo, če po obliki, merilu, medsebojnem razmerju stavbnih mas, materialu in barvi ne 
motijo podobe kraja. Uporabiti je treba materiale, ki temeljijo na trajnostni rabi naravnih virov, tako da se v 
največji možni meri uporabijo elementi iz okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih surovin ter da omogočajo 
večkratno uporabo ali recikliranje objekta ali njegovih delov po odstranitvi. 
Investitor začasnega objekta mora po preteku časa, določenega za postavitev začasnega objekta objekt 
odstraniti. Začasni objekt mora investitor odstraniti na lastne stroške tako, da se na zemljišču, kjer je bil začasni 
objekt postavljen, vzpostavi prvotno stanje. 
 
POSEBNA PODROBNEJŠA MERILA IN POGOJI: 

ZAČASNI SKLADIŠČNI OBJEKTI se lahko postavijo, če:  

– so namenjeni skladiščenju nenevarnih snovi in naprav ali so sanitarni objekti, Stran 5742 / Št. 79 / 3. 6. 2022 
Uradni list Republike Slovenije 
 – je zemljišče, na katero se postavijo, v območju proizvodnih in gospodarskih dejavnosti ali prometne in druge 
gospodarske javne infrastrukture,  
– je zemljišče, na katero se postavijo, del gradbene parcele obstoječih proizvodnih ali skladiščnih objektov, v 
katerih se že izvaja dejavnost investitorja, in  
– je evidentirana prijava začetka gradnje.  
Začasni skladiščni objekti se postavijo na isto gradbeno parcelo obstoječega proizvodnega ali skladiščnega objekta 
le enkrat in ne več kot za tri leta. Čas postavitve iz prejšnjega stavka začne teči osem dni od evidentirane prijave 
začetka gradnje na občini.  
Začasni skladiščni objekti ne smejo biti višji od 10 m, merjeno od tal do vrha konstrukcije, in ne smejo presegati 
bruto tlorisne površine 1000 m2.  
Začasni skladiščni objekt je za zagotavljanje varnosti pred požarom od sosednjega objekta investitorja in od 
sosednje tuje nepremičnine odmaknjen vsaj 5 m. Odmik začasnega skladiščnega objekta od sosednjega objekta 
investitorja ali od tuje sosednje nepremičnine je lahko manjši od 5 m, če sta fasadi objektov, ki sta bližje od 5 m, 
negorljivi ali težko gorljivi oziroma vnetljivi, kar investitor dokaže z mnenjem pooblaščenega inženirja s področja 
požarne varnosti. 
 


