VLOGA ZA IZDAJO

LOKACIJSKE INFORMACIJE
za gradnjo objektov in izvajanje drugih del
(na podlagi 80. člena Zakona o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07
– ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP)

PODATKI O VLAGATELJU:
priimek in ime /
/ naziv organizacije
ulica / kraj in
hišna številka
poštna številka in kraj
telefon

PODATKI O ZEMLJIŠČU:
parcelna številka
katastrska občina
vrste zgrajenih objektov
zemljišču
ulica /
naselje, kraj
Lokacijski informaciji naj se priloži kopija kartografskega dela prostorskega akta (označi):
DA
NE

Izpolnil-a:
žig (za pravne osebe)
Podpis:
Datum:

PRILOGI:
1. Upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 –
1
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16):
 za lokacijsko informacijo: 22,70 EUR (tarifna številka 36)
 kopija kartografskega dela prostorskega akta je takse prosta
2. Fotokopija načrta parcel/e z vrisanim posegom oziroma lokacijo novega objekta

ROK ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE:
Rok za izdajo lokacijske informacije je 15 dni.
1

Takse se plačujejo v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti (ZUT-G, Uradni list RS, št.
126/07)

PODATKI O PODROBNEJŠEM NAMENU, ZA KATEREGA SE ZAHTEVA LOKACIJSKA
INFORMACIJA:

-

VRSTA GRADNJE OZ. DRUGIH DEL (OZNAČI):

gradnja novega objekta
rekonstrukcija
nadomestna gradnja
odstranitev objekta
sprememba namembnosti
sprememba rabe
redna vzdrževalna dela
investicijska vzdrževalna dela
vzdrževalna dela v javno korist
druga dela, s katerimi se spreminja fizični prostor

- VRSTA OBJEKTA GLEDE NA NAMEN IN FUNKCIJO (USTREZNO VPIŠITE VRSTO OBJEKTA: NPR. ZA
STAVBO STANOVANJSKA, POSLOVNA, OBRT, DELAVNICA,...):
STAVBA:
Stanovanjska stavba
Nestanovanjska stavba
GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT:
Objekt transportne komunikacije
Cevovod, komunikacijsko omrežje,
elektroenergetski vod
Kompleksni industrijski objekt
Drugi inženirski objekti
ENOSTAVNI OBJEKT:
Pomožni objekt (za lastne potrebe,
ograja, pomožni infrastrukturni
objekt, pomožni kmetijski objekt)
Začasni objekt
Vadbeni objekt
Spominsko obeležje
Urbana oprema

postavitev od

- KRATEK OPIS PREDVIDENIH POSEGOV:

do

