
Datum vloge

Investitor
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)

Naslov
(polni naslov oz. sedež)

Kontaktni telefon

Katastrska občina
(šifra in/ali naziv)

Parcelna številka
(lahko tudi več parcelnih številk)

Površina v zakupu
(stanje ob vložitvi vloge v ha)

Vrsta objekta
(izbrati iz Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč )

Kratek opis objekta

(opis objekta in njegovih značilnosti, velikost, višina, površina, material, namen, odmik,…)

Lega objekta
(koordinate središča objekta: WGS 84, ali D48/GK, ali D96/TM)

Priloge:

1.
1. Lokacijska informacija za gradnjo objekta, izdajatelj, številka in datum

2.
2. soglasja pristojnih soglasodajalcev, če se gradi v območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture ali 

varovanih območij:

3.
3. soglasje mejaša

4.
4. druga soglasja

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA GRADNJO

ENOSTAVNEGA POMOŽNEGA KMETIJSKO GOZDARSKEGA OBJEKTA

19.člen Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč : 5) Na kmetijskih in gozdnih zemljiščih Sklad zakupnikom 
lahko dovoli postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, če ti niso v nasprotju z veljavnimi prostorskimi akti 
občin. 
Zakupnikom, ki v okviru svojega kmetijskega gospodarstva nimajo drugih primernih lastnih zemljišč, Sklad lahko 
dovoli postavitev enega pomožnega kmetijsko gozdarskega objekta v obsegu, ki je odvisen od površine zemljišča v 
zakupu.  
   Površina v zakupu (ha)        Maksimalna površina objektov (m2) 
      do     0,05                              4 
 0,05 –   0,25                               9 
 0,25 –   1,0                              20 
     nad   1,0                                    50 
 



Tloris in stranski risi

Tloris, značilni prerezi (profili), pogledi oziroma oblikovanje objekta, temeljev z označbo smeri neba

Izjava zakupnika
S podpisom vloge izjavljam, da nimam drugih primernih lastnih zemljišč za postavitev objekta.

Podpis stranke

 
Sklad od pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov lahko dovoli: napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajena 
obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade, grajena poljska pot, grajena gozdna 
prometnica in grajeni rastlinjak. 
  
Ob pogoju, da je objekt z zemljiščem spojen le prek točkovnih temeljev, Sklad lahko dovoli postavitev naslednjih 
pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov: kozolec, kmečka lopa (lahko tudi kot prosto stoječ nadstrešek za 
shranjevanje kmetijske mehanizacije in pridelkov),  skedenj, senik, kašča in koruznjak.  
  
Od ostalih vrst enostavnih in nezahtevnih objektov Sklad dovoli, v kolikor so le ti skladni z občinskimi prostorskimi 
akti, še pomožne objekte v javni rabi, ograje, podporne zidove, rezervoar (do 100 m3), vodnjak, priključke na 
objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, vodno zajetje in objekte za akumulacijo vode in 
namakanje, razen bazena za kopanje in okrasnega bazena, pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in 
kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant in črpališče, ekološki otok) in pomožne objekte za obrambo. 
  
Sklad lahko zakupnikom dovoli obnovo obstoječih, porušenih (ruševine), ali delno porušenih objektov v lasti 
Sklada, če so objekti namenjeni kmetijski dejavnosti in niso v nasprotju z veljavnimi prostorskimi akti.  


