OBČINA SVETA ANA
Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah
tel: 02/ 729 58 80; e-naslov: obcina@sv-ana.si; splet: www.sv-ana.si

_______________________________________
(ime in priimek)

________________________________________
(naslov)

________________________________________
(poštna št. in pošta)

________________________________________
(tel. št.)

ZAHTEVA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE
Podpisani/a ________________________________________________________________ podajam
zahtevo za izdajo lokacijske informacije, ki jo potrebujem zaradi (ustrezno označiti):

novogradnje

spremembe namembnosti

rednih vzdrževalnih del

rekonstrukcije

spremembe rabe

investicijskih vzdrževalnih del

nadomestne gradnje

gradnje enostavnega objekta

odstranitve

_____________________________________________________________________________,
(navesti vrsto objekta)

zemljišče parc. št. __________________________, k.o. ____________________________.
Vrsta obstoječega objekta na parceli: ___________________________________________
Oddaljenost zemljišča od občinske javne ceste ____________ m.
Zahtevam tudi kopijo kartografskega dela občinskega prostorskega plana

_______________________
kraj in datum

______________________
podpis

Priloge (niso obvezne, vendar pospešijo postopek):
 Kopija uradnega katastrskega načrta (v primeru pred kratkim izvedene spremembe)
 Drugo (skica ipd.) _______________________________________________________________
Taksa (po 16. čl. ZUT –z neplačano ali premalo plačano upravno takso: vloga ne sme biti neposredno sprejeta):
 Potrdilo o vplačilu upravne takse v višini 22,70 EUR (tar. št. 36 ZUT)

Opisi posegov (izvlečki iz 2. člena Zakona o graditvi objektov, Uradni list RS št. 110/02):
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
9.
9.1.

10.1.

10.2.

gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se
bistveno spremeni njegov zunanji izgled;
rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti
ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, zunanji izgled in namembnost
objekta, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave;
nadomestna gradnja je izvedba del, ko se na mestu poprej odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini, vendar znotraj
gradbene parcele, zgradi nov objekt, s katerim se bistveno ne spremeni namembnost, zunanjost, velikost in vplivi na okolje
dosedanjega objekta, ki se ga pred začetkom uporabe nadomestnega objekta odstrani;
odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi in vzpostavi prejšnje stanje;
sprememba namembnosti je izvedba del, ki ne predstavljajo gradnje in s katerimi se tudi ne spreminja zunanjega videza objekta,
predstavljajo pa takšno spremembo rabe objekta oziroma njegovega dela, da se z njo posledično poveča vpliv objekta na okolico;
sprememba rabe je takšna izvedba del, ki predstavlja spremembo namembnosti, vendar se zaradi nje ne spremeni velikost in
zunanji izgled objekta ter ne povečuje vplivov na okolico, ali takšna sprememba namembnosti, ko se opravljanje dejavnosti
v poslovnem prostoru nadomesti z drugo, takšni dejavnosti podobno dejavnostjo;
redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših popravil in del na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu, kot so
prepleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in podobno ter s
katerimi se ne spreminja zmogljivost inštalacij, opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja
zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta;
investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku
tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in
zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove
izboljšave;

Temeljni pogoji graditve objektov (izvlečki iz 3. - 6. člena Zakona o graditvi objektov):
Pogoji za začetek gradnje
(1) Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja in odstranitev objekta se lahko začne na podlagi
pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko investitor na lastno odgovornost začne z gradnjo iz prejšnjega odstavka tudi po
dokončnosti gradbenega dovoljenja.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena za enostavni objekt ni potrebno gradbeno dovoljenje, če investitor pred
začetkom gradnje pridobi lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, in
če je njegova velikost, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih zemljišč v skladu s predpisom iz drugega odstavka 8.
člena tega zakona.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov ni potrebno pridobiti niti gradbenega dovoljenja niti lokacijske informacije za enostavni
objekt, ki ga izvajalec gospodarske javne službe postavlja na objekt gospodarske javne infrastrukture in je neposredno namenjen
izvajanju gospodarske javne službe ali upravljanju gospodarske javne infrastrukture. Gradbeno dovoljenje in lokacijska informacija
tudi nista potrebna za izvedbo zaključnih del v poslovnih prostorih, ki se nahajajo v novozgrajeni stavbi, za katero je bilo pridobljeno
uporabno dovoljenje in so zato določeni deli te stavbe že v uporabi, če se s takšnimi deli ne posega v skupne prostore ali spreminja
zunanji izgled takšne stavbe.
(5) S postavitvijo urbane opreme se lahko začne tudi brez pridobitve lokacijske informacije, če s takšno postavitvijo soglaša lastnik
javne površine.
Pogoji za spremembo namembnosti in spremembo rabe
(1) Z deli, ki so v zvezi s spremembo namembnosti, se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko investitor na lastno odgovornost začne z deli, s katerimi se namerava
spremeniti namembnost objekta ali dela objekta oziroma prostorov v njem, tudi po dokončnosti gradbenega dovoljenja.
(3) Z deli, ki so v zvezi s spremembo rabe, se lahko začne brez gradbenega dovoljenja, če investitor pred začetkom del pridobi
lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je takšna spremenjena raba skladna z izvedbenim prostorskim aktom.
Pogoji za začetek vzdrževalnih del
(1) Z rednimi vzdrževalnimi deli in investicijskimi vzdrževalnimi deli se lahko začne brez gradbenega dovoljenja in brez pridobitve
lokacijske informacije.
(2) Če naj bi se investicijska vzdrževalna dela izvajala na objektu, ki je varovan v skladu s predpisi o kulturni dediščini, ali na
zunanjščini objekta, ki meji na javno površino, je potrebno pred začetkom takšnih del pridobiti lokacijsko informacijo, iz katere
izhaja, da takšna dela niso v nasprotju z izvedbenim prostorskim aktom.
(3) Z vzdrževalnimi deli v javno korist se lahko začne brez gradbenega dovoljenja in brez pridobitve lokacijske informacije.

