VLAGATELJ:
Ime in priimek/naziv pravne osebe: ______________________________
Naslov: ____________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________
Elektronski naslov: ______________________@___________________

OBČINA MIRNA
OBČINSKA UPRAVA
Glavna cesta 28, 8233 Mirna
telefon: 07 30 47 153
e-naslov: obcina@mirna.si
spletna stran: http//www.mirna.si

ZAHTEVA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE
za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih
1.

PODATKI O ZEMLJIŠKI PARCELI/PARCELAH ZA KATERE SE IZDAJA LOKACIJSKA INFORMACIJA:
- številka zemljiške parcele/parcel: __________________________________________________________________
- katastrska občina: ______________________________________________________________________________
- vrste zgrajenih objektov na zemljišču: _______________________________________________________________

2.

PODATKI O VRSTI GRADNJE oz. DRUGIH DEL IN O VRSTI OBJEKTA:
2.1 Vrsta gradnje oz. drugih del:
 gradnja novega objekta, dozidava, nadzidava
 gradnja nadomestnega objekta
 odstranitev objekta
 rekonstrukcija objekta
 sprememba namembnosti dela ali objekta kot celote
 redna in investicijska vzdrževalna dela
2.2 Vrsta objekta glede na namen in funkcijo:
Opomba: Izpolnjuje se poglavje A) ali B) ali C); glede na vrsto objekta in njegov namen!

A) STAVBA:


stanovanjska stavba (eno ali več stanovanjska)______________________________________________



stavba za oskrbne in storitvene dejavnosti _________________________________________________



industrijska stavba ____________________________________________________________________



kmetijska stavba _____________________________________________________________________



drugo ______________________________________________________________________________

(vpišite število stanovanj)

(vpišite dejavnost)
(vpišite dejavnost)

(vpišite namen stavbe)
(vpišite dejavnost)

B) GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT (vpišite vrsto objekta in predvideno zmogljivost):





objekt transportne infrastrukture (ceste, železnice, mostovi, predori, itd.):
___________________________________________________________________________________
cevovod, komunikacijsko omrežje, elektroenergetski vod (vodovod, kanalizacija, ČN, TP, kablovod, itd.):
___________________________________________________________________________________
kompleksni industrijski objekt (rudarski objekt, energetski objekt, objekt kemične industrije, itd.):
___________________________________________________________________________________
drugi gradbeno inženirski objekti (vojaški objekti, odlagališča odpadkov, pokopališča, itd.):
___________________________________________________________________________________

C) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
Opomba: Nezahtevni in enostavni objekti so podrobno predpisani z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/08, 99/08)

Nezahtevni objekti (ustrezno označite in obkrožite):
 objekt za lastne potrebe: drvarnica, garaža, steklenjak, uta, bazen, enoetažna pritlična lopa, (ne)pretočna greznica, utrjena dovozna pot
 ograje
 škarpe in podporni zidovi
 pomožni infrastrukturni objekt: pločnik, postajališče, bazna postaja, pomožni objekt za spremljanje stanja prostora, pomožni objekt
vodne infrastrukture, mala komunalna čistilna naprava







pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, rastlinjak, silos, skedenj, senik, gnojišče, zbiralnik gnojnice, vodni zbiralnik,
betonsko korito, poljska pot, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka, obora za rejo divjadi
začasni objekt: kiosk, pomol

spominska obeležja
prijavnica (na območju vojašnice)
objekt za telekomunikacijsko opremo

Enostavni objekti (ustrezno označite in obkrožite):
 objekt za lastne potrebe: nadstrešek, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, mala komunalna čistilna naprava, zajetje, vrtina ali










vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, zbiralnik za kapnico, enoetažni pritlični objekt , utrjeno dvorišče
pomožni infrastrukturni objekt: pomožni cestni objekt (objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni
silos, varovalna in protihrupna ograja), pomožni železniški objekt (objekt za odvodnjavanje železniških tirov, palisada, objekt za usmerjanje
električne razsvetljave, zavetiščna utica ali tipski zabojnik, zavetišče na železniških postajališčih), pomožni letališki objekt, pomožni pristaniški
objekt, pomožni žičniški objekt, pomožni energetski objekt (nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ločilno oz. krmilno mesto,
signalno-zaščitni vod, relejna hišica, priključni plinovod za male kurilne naprave, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, etažni plinski
priključek, tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za UNP), telekomunikacijska antena in oddajnik, pomožni komunalni objekt (vodovodni
priključek, objekt s hidroforno postajo oz. prečrpališčem, kanalizacijski priključek, tipska oz. montažna greznica, mala komunalna čistilna
naprava, zbiralnica ločenih frakcij – eko otok, cestni priključek na javno občinsko cesto, vodno zajetje, priključek na vročevod oz. toplovod),
pomožni objekt na mejnem prehodu, pomožni objekt za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak za raziskave
pomožni obrambni objekt: prijavnica, nadstrešnica za motorna vozila, objekt varnostne signalizacije, objekt za usmerjanje električne
razsvetljave, antenski drog ali antenski stolp, varovalna ograja, heliport
pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: čebelnjak, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, poljska pot, ribnik, vrtina ali vodnjak, krmišče,
molzišče, hlevski izpust, ograje za pašo živine, rastlinjak, gozdna cesta, kašča, kozolec, senik
začasni objekt: odprti sezonski gostinski vrt, pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, pokriti
prireditveni prostor, cirkus, začasna tribuna za gledalce na prostem
vadbeni objekt:: vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza,
planinska pot, smučišče, sprehajalna pot, športno strelišče, trimska steza, vzletišče), vadbeni objekt namenjen obrambi ter zaščiti in reševanju
(plezalni ali drug podoben objekt, pokriti vadbeni prostor z napihljivo konstrukcijo, vadbeni bunker, vadišče na prostem, zaklon, vojaško
strelišče, zaklonilnik)

spominska obeležja
urbana oprema: nadkrita čakalnica, javna kolesarnica, javna telefonska govorilnica, transparent, skulptura, večnamenski kiosk, montažna
sanitarna enota, vodnjak, otroško igrišče, obešanka, objekt za oglaševanje

Datum:________________________

žig
za pravne osebe

________________________
(podpis vlagatelja)

Upravna taksa po tarifni številki 36 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5, 32/16) za lokacijsko
informacijo za gradnjo objektov in izvajanje drugih del znaša 22,70 EUR. Taksa se plača na TRR Občine Mirna št. SI56
0110 0612 0309 123, sklic na št. : 11 77119-7111002

