Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Stavba – industrija, skladišče, hladilnica
Podatki o stavbi
OBVEZNO IZPOLNITI

11 - Številka stavbe:

10 - Šifra k.o.:
16 - Stavba nima naslova

Naslov stavbe (občina, naselje, ulica, HŠ/dod.HŠ)

81 - Nova stavba

82 - Brisana stavba

VPIŠITE SAMO PODATKE, KI JIH SPREMINJATE ALI DODAJATE!
46 - Tip stavbe

[Obkrožite samo en odgovor!]

b - stavba dvojček

a - samostoječa stavba

c - krajna vrstna stavba

48 - Številka pritlične etaže

47 - Število etaž
50 - Leto obnove strehe

d - vmesna vrstna stavba

49 - Leto izgradnje

51 - Leto obnove fasade

52 - Material nosilne konstrukcije [Obkrožite samo en odgovor!]
b - beton, železobeton

a - opeka

g - montažna gradnja

f - kovinska konstrukcija
53 - Vrsta ogrevanja

c - kamen

e - kombinacija različnih materialov

h - drug material

[Obkrožite samo en odgovor!]

a - daljinsko ogrevanje

b - centralno ogrevanje (tudi etažno)

58 - Kanalizacija? da ne
55 - Vodovod?
68 - Parcele, na katerih stoji stavba
Parcelna številka

d - les

da ne

d - ni ogrevanja

c - drugo ogrevanje

56 - Elektrika?

da ne

Površina zemljišča pod stavbo
m2

[V polje »Parcelna številka« vpišite številko parcele, na kateri stoji
stavba.
V polje »Površina zemljišča pod stavbo« vpišite površino zemljišča
pod stavbo v m2 brez decimalk!]
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[Točki 54 in 60 se izpolni za stavbe, ki imajo vsaj en del stavbe v stanovanjski, gostinski, poslovni ali pisarniški rabi ali del stavbe, ki je
prevzgojni dom, zapor, vojašnica ali prostor za nastanitev policistov ali gasilcev.]

54 - Dvigalo?

60 - Kabelska TV?

da ne

da ne

[Točke 59 in 62 - 66 se izpolnjuje za vse stavbe, ki imajo vsaj en industrijski del stavbe ali del stavbe, ki je skladišče, hladilnica ali
specializirano skladišče.]

62 - Način temeljenja

[Obkrožite samo en odgovor!]

a - pasovni, točkovni temelji

b - temeljna plošča

c - temeljenje na pilotih, vodnjakih

d - ni temeljeno

[Pod točkami 59 in 63 – 66 obkrožite da ali ne!]

59 - Plin?

da ne

63 - Tehnološki plin?

65 - Komprimiran zrak?

da ne

da ne

64 - Industrijski tok?

66 - Posebna kanalizacija ali čistilna naprava?

83 - Podatki o osebi, ki je posredovala podatke :
Priimek / naziv:
Ime:
Datum
izpolnjevanja:

Podpis:
Dan

Mesec

Leto

Obrazec Stavba - industrija je vprašalnik po 103. členu Zakona o evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006 in nasl.)

da ne
da ne

