ZAHTEVA ZA IZDAJO ODLOČBE O DOMNEVI IZDANEGA GRADBENEGA IN UPORABNEGA
DOVOLJENJA (118. člen GZ)
VLAGATELJ
ime in priimek ali naziv pravne osebe
naslov ali sedež pravne osebe
davčna številka

kontaktna oseba

telefonska številka

elektronski naslov

POOBLAŠČENEC
podatki se vpišejo,če je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv pravne osebe
naslov ali sedež pravne osebe
telefonska številka

kontaktna oseba
elektronski naslov

NAVEDBA ORGANA, PRI KATEREM SE VLAGA ZAHTEVA
naziv
naslov
ZAHTEVA ZA LEGALIZACIJO SE NANAŠA NA
enostanovanjsko stavbo
drugo stavbo
posamezno stanovanje ali poslovni prostor
objekt gospodarske javne infrastrukture
drug gradbeno inženirski objekt
objekt s področja obrambe, objekt s področja zaščite in reševanja ali objekt s področja notranjih zadev
objekt ki je bil zgrajen na podlagi priglasitve del

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU
naziv in kratek opis objekta

ZEMLJIŠČA NA KATERIH SE NAHAJA OBJEKT
ustrezno izpolni

seznam zemljišč je v priloženi tabeli

katastrska občina
številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina
številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina
številka katastrske občine

parc. št.

IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA IZDAJO ODLOČBE DOKAZUJEM Z:

(za dokazila se lahko poleg potrdil in drugih listin, ki jih izdajajo pristojni državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, štejejo tudi izjave izvedencev,
prič in ogledi objektov oziroma prostorov v njih, v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek; stranka lahko predlaga tudi vpogled v javno evidenco, ki ga izvede
upravni organ sam)
za enostanovanjsko stavbo
pogoj:

dokazilo:

gradbeno dovoljenje
stavba 1. januarja 2003 v uporabi
stavba evidentirana v zemljiškem katastru ali
katastru stavb
za vse stavbe in poslovni prostor v njih
pogoj:

dokazilo:

stavba zgrajena pred 31. decembrom 1967
stavba 1. januarja 2003 v uporabi
stavbi se po 31. decembru 1967 namembnost ni
bistveno spremenila
stavba evidentirana v zemljiškem katastru ali
katastru stavb
za posamezno stanovanje in poslovni prostor v etažni lastnini
pogoj:
stanovanje ali poslovni prostor rekonstruirano na
podlagi gradbenega dovoljenja

dokazilo:

stavba zgrajena pred 31. decembrom 1967
stavba 1. januarja 2003 v uporabi
stavbi se po 31. decembru 1967 namembnost ni
bistveno spremenila
stavba evidentirana v zemljiškem katastru ali
katastru stavb
za objekt gospodarske javne infrastrukture
pogoj:
objekt zgrajen pred 25. junijem 1991
objekt evidentiran v katastru gospodarske javne
infrastrukture

dokazilo:

za drug gradbeno inženirski objekt
pogoj:

dokazilo:

objekt zgrajen pred 31. decembrom 1967
objekt 1. januarja 2003 v uporabi
zemljišča na katerih je zgrajen objekt evidentirana
v zemljiškem katastru
za objekt s področja obrambe, objekt s področja zaščite in reševanja ali objekt s področja notranjih zadev
pogoj:

dokazilo:

objekt z zakonom ali predpisom določen kot
obrambno-zaščitni objekt in okoliš objektov
posebnega pomena za obrambo, zaščito in
notranje zadeve
objekt 15. januarja 2008 v uporabi
objektu se namembnost po 25. juniju 1991 ni
spremenila
za objekt, ki je bil zgrajen na podlagi priglasitve del
pogoj:

dokazilo:

objekt zgrajen pred 9. novembrom 1996
objektu se namembnost po 9. novembru 1996 ni
spremenila
objekt je v uporabi
zemljišča, na katerih je objekt zgrajen, so
evidentirana v zemljiškem katastru

Na podlagi navedenih podatkov in priloženih listin vas prosim za izdajo odločbe o pridobljenem gradbenem in uporabnem dovoljenju

datum:
podpis vložnika
PRILOGE
Ustrezno označiti

Dokazila, kot navedeno zgoraj
Pooblastilo (če je imenovan pooblaščenec)
Tabela zemljišč (če zemljišča niso navedena v obrazcu)
Druge priloge (navesti katere):

