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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
INFORM ACIJA:
- 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
□
rekonstrukcija objekta
□ odstranitev objekta
□
sprememba namembnosti dela ali objekta kot celote
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

(vpiši število stanovanj)

□ kmetijska stavba
□ stavba za oskrbne in storitvene dejavnosti
□ industrijska stavba

(vpiši vrsto oz. namen stavbe)
(vpišite dejavnosti)
(vpišite dejavnosti)

B. GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT (ceste, železnice, mostovi, predori, vodovod, kanalizacija, ČN, TP,
kablovod, rudarski objekt, energetski objekt, objekt kemične industrije, vojaški objekti, odlagališča odpadkov,
pokopališča, itd):

□
(vpišite vrsto objekta in predvideno zmogljivost)

C. NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
Opomba: Nezahtevni in enostavni objekti so podrobno predpisani z Uredbo Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list
RS, št. 37/18)

NEZAHTEVNI OBJEKTI (označite, obkrožite):
o Enostanovanjske stavbe
o Gostilne, restavracije in točilnice
o Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
o Stavbe javne uprave
o Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
o Druge poslovne stavbe
o Konferenčne in kongresne stavbe
o Trgovske stavbe
o Sejemske dvorane, razstavišča
o Stavbe za storitvene dejavnosti
o Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
o Garažne stavbe
o Industrijske stavbe
o Stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov
o Skladiščne stavbe - razen drvarnica
o Drvarnica
o Rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine
o Rezervoarji za nafto in plin
o Stolpni silosi za suhe snovi
o Paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih
o Muzeji, arhivi in knjižnice
o Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
o Stavbe za zdravstveno oskrbo
o Stavbe za šport
o Stavbe za rastlinsko pridelavo
o Stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali
o Stavbe ribogojnice
o Kmetijski silosi
o Kleti, vinske kleti, zidanice
o Skladišča pridelkov
o Kozolci
o Stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije
o Stavbe za opravljanje verskih obredov
o Pokopališke stavbe
o Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
o Prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, sil za zaščito,
reševanje in pomoč, gasilski domovi, javne sanitarije
o Samo nadstrešnice kot pripadajoč objekt h glavnemu objektu in nimajo opredeljenega
namena
o Prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča,
obračališča, servisne površine
o Prometna signalizacija in prometna oprema
o Površine za pešce in kolesarje v cestišču
o Gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze
o Samostojna parkirišča
o Objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov
o Letalski radio-navigacijski objekti
o Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi
o Prepusti
o Podhodi
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Pokriti vkopi in galerije
Vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode
Zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč
Objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug
Nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami
Odvzemni objekti, dovodno omrežje in namakalna oprema, drenažni jarki in drugi objekti za
osuševanje zemljišč
Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
Lokalni (distribucijski) plinovodi
distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo
Omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje)
Razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode
Lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka
Arteški in drugi vodnjaki
Vodohrani
Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)
Čistilne naprave
Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi
Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
Športna igrišča
Marine
Otroška in druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki, igrišča za golf,
vzletišča, konjeniški centri, javni vrtovi in parki, trgi, živalski in botanični vrtovi, urejena
naravna kopališča, kampi, smučišča na vodi, kajakaške proge na divjih vodah
Vzletišča
Razgledne ploščadi in opazovalnice
Bazen za kopanje
Obrambni objekti
Ribogojnice
Koritasti silosi
Zbiralniki gnojnice in gnojevke
Gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti
Pokopališča
Ograje
Oporni zidovi (škarpe, podporni zid ipd...)
Nasipi
Izkopi in odkopi
Utrjene površine
Utrjene brežine
Grajena območja urbanih vrtov
Urbana oprema
Spominska obeležja
Grajeni prostori na drevesu
Grajeni prostori na vodi
Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine

ENOSTAVNI OBJEKTI (označite, obkrožite):
o Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
o Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
o Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
o Garažne stavbe
o Skladiščne stavbe
o Rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine
o Rezervoarji za nafto in plin
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Stolpni silosi za suhe snovi
Paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih
Stavbe za rastlinsko pridelavo
stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali
Stavbe Ribogojnice
Kmetijski Silosi
Kleti, Vinske Kleti
Skladišča Pridelkov
Kozolci
Stavbe Za Shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije
Pokopališke stavbe
Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
Nadstrešnice kot pripadajoč objekt h glavnemu objektu in nimajo opredeljenega namena
Prometna signalizacija in prometna oprema
Gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze
Objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov
Letalski radio-navigacijski objekti
Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi
Prepusti
Vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode
Zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč
Objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug
Odvzemni objekti, dovodno omrežje in namakalna oprema (v skladu s predpisi, ki urejajo
kmetijska zemljišča), drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč
Arteški in drugi vodnjaki
Vse vrste čistilnih naprav, ki uporabljajo mehanske, kemijske in biološke ali druge postopke
čiščenja
Razdelilno elektroenergetsko omrežje
Dostopovno komunikacijsko omrežje s pripadajočo infrastrukturo dostopovnega omrežja
Športna igrišča
Marine
Otroška in druga javna igrišča, zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki, igrišča za golf,
vzletišča, konjeniški centri, javni vrtovi in parki, trgi, živalski in botanični vrtovi, urejena
naravna kopališča, kampi, smučišča na vodi, kajakaške proge na divjih vodah
Vzletišča
Razgledne ploščadi in opazovalnice
Bazen za kopanje
Obrambni objekti
Ribogojnice
Koritasti silosi
Gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti
Visoke preže, v skladu s predpisi, ki urejajo lovstvo
Pokopališča
Ograje
Oporni zidovi
Nasipi
Izkopi in odkopi
Utrjene površine
Utrjene brežine
Grajene gozdne vlake
Grajena območja urbanih vrtov
Ekološki otoki
Urbana oprema
Objekti za oglaševanje in informacijski panoji
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Spominska obeležja
Grajeni prostori na drevesu
Grajeni prostori na vodi
Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine
Merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja

ZAČASNI OBJEKTI (označite, obkrožite):
o Odprti sezonski gostinski vrt, to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata, če
je tlorisna površina zemljišča največ 50 m² in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od
najnižje točke objekta.
o Pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, če je njegova tlorisna
površina do 500 m², višina najvišje točke 6 m, merjeno od najnižje točke objekta; tlorisna
površina je lahko večja, če ima šotor ustrezen certifikat oziroma izjavo proizvajalca, da je
izdelan v skladu s standardom o začasnih objektih DSIST EN 13782, oziroma, dokler ta
standard še ni izdan kot evropski, privzeti standard PSIST prEN 13782:2001 – Naprave in
konstrukcije za začasne objekte in zabaviščne parke.
o Oder z nadstreškom, če je njegova tlorisna površina do 30 m², višina najvišje točke do 6 m,
merjeno od najnižje točke objekta, razpon nosilnih delov pa do 3 m, in če ta razpon presega
3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov.
o Pokriti prireditveni prostor, kamor sodi tudi športno igrišče, z napihljivo konstrukcijo ali v
montažnem šotoru, vključno s sanitarnimi prostori, če je njegova tlorisna površina do 500 m²
oziroma več, če ima šotor certifikat.
o Cirkus, to je prireditveni prostor v montažnem šotoru (arena s tribunami za gledalce) in
ograjeno zunanjo površino, namenjeno potujočemu zabavišču, če so šotor in drugi objekti
montažni.
o Začasna tribuna za gledalce na prostem, če je njena tlorisna površina največ 1000 m² in
višina najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena.
o Objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi, če bruto površina teh
objektov ne presega 15 m² in je višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.
o Premični čebelnjak, vendar ne v bližini območij, kjer se zadržuje večje število ljudi (kot so:
šole, vrtci, igrišča, hoteli, trgovine, kopališče, gostilna, ipd.).
o Kiosk oz. tipski zabojnik.
o Za potrebe prireditve morajo biti predvidene parkirne površine zadostne kapacitete (glede
na pričakovan obisk). Parkirne površine naj bodočim bližje kraju prireditve in čim bolj
koncentrirane.
o 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo - rastlinjak površina do 50 m2.

Datum:

žig
(za pravne osebe)

(podpis vlagatelja)

Upravna taksa:
- Upravna taksa po tarifni št. 36 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) za lokacijsko informacijo za gradnjo objektov in izvajanje drugih del
znaša 22,70 EUR. Taksa se lahko plača v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali na TRR Občine Trebnje št. 013300100016133.

