VLOGA ZA LOKACIJSKO INFORMACIJO ZA INVESTICIJSKA
VZDRŽEVALNA DELA

Ime in priimek vlagatelja oz. naziv vlagatelja
_____________________________________________________________________________
Naslov
_____________________________________________________________________________
Poštna številka in naziv pošte
_____________________________________________________________________________
Telefon / elektronski naslov
_____________________________________________________________________________
IDENTIFIKACIJA NAMERAVANEGA POSEGA
Na zemljišču s parc. št. ___________________________ k. o. ___________________________
Naselje __________________________________ želim izvesti investicijsko vzdrževalna dela na
objektu, ki je

a)
b)
c)
d)

stanovanjska hiša
gospodarsko poslopje
poslovni prostor
_____________________________________________________________

Dela investicijskega vzdrževanja bodo obsegala
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________

Navedite vrste ostalih zgrajenih objektov na predmetnem zemljišču _______________________

Datum ________________________

Podpis _____________________________

Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT-I), (Uradni list RS, št. 88/2010, 126/2007, 42/2007- UPB3 in 32/2016) je potrebno
za vlogo plačati upravno takso po tarifni št. 36 v višini 22,70 €. Taksa se lahko plača osebno v sprejemni pisarni (z
gotovino ali s plačilno oz. kreditno kartico) ali na TRR: 0121 3413 0309 107 sklic 11 75124-7111002.
*Razlaga termina investicijsko vzdrževanje: preberite na naslednji strani

Določila 2. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03, 126/07)
Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča
njegova uporaba, obsega pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in
vzdrževalna dela v javno korist;
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;
Vzdrževalna dela v javno korist pomenijo izvedbo takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katera
je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona določeno,
da se z namenom zagotavljanja opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko
spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo povezana njegova velikost;

