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Pohorska cesta 15
2311 Hoče

VLOGA ZA PRIDOBITEV LOKACIJSKE INFORMACIJE
1. PODATKI O VLAGATELJU
Ime, priimek
ali naziv
Naslov (sedež)
Pošta
Telefon
Razmerje z lastnikom parcele:
lastnik

solastnik

sorodnik

kupec

drugo:

2. PODATKI O LASTNIKU PARCELE
Ime in priimek (naziv)

Naslov (sedež)
Pošta

3. VRSTA LOKACIJSKE INFORMACIJE (označite ustrezno)
za namen gradnje objektov oziroma izvajanja del na zemljiščih ali objektih

4. PODATKI O PARCELI
Katastrska občina
Parcelna številka
Obstoječi objekti
na parceli

5. PRILOGE (priloženo označite)
kopija katastrskega načrta
veljavni posestni list, zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajna pogodba
ali darilna pogodba
drugo:
Vlogo želim:
(ustrezno označite)

dvigniti osebno

prejeti po pošti

6. VRSTA NAMERAVANE GRADNJE OBJEKTOV OZIROMA IZVAJANJA DEL NA ZEMLJIŠČIH ALI OBJEKTIH
(izpolnite samo za lokacijsko informacijo pri gradnji objektov in izvajanju del na zemljišču)

6.1 Vrsta gradnje oziroma drugih del:
gradnja novega objekta

sprememba namembnosti

rekonstrukcija

sprememba rabe

nadomestna gradnja

investicijska vzdrževalna dela

odstranitev objekta

druga dela, ki spreminjajo fizični prostor

6.2 Vrsta objekta glede na namen in funkcijo:
a) stavba
stanovanjska stavba

nestanovanjska stavba

b) gradbeno-inženirski objekt
c) nezahtevni objekt

d) enostavni objekt

6.3 Opis nameravane gradnje oziroma del:

Zahtevam, da k lokacijski informaciji priložite kopijo kartografskega dela prostorskega akta:
da

ne

Izjavljam, da sem sočasno z vlogo oddal označene priloge, in s podpisom potrjujem, da so
navedeni podatki resnični!

Kraj in datum
Podpis zavezanca
OPOMBA GLEDE PLAČILA UPRAVNIH TAKS:
Način zaračunavanja določa 4. člen Pravilnika o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje. Kadar se zahteva
nanaša na več zemljiških parcel iz ene prostorske enote oziroma iz območja občinskega lokacijskega načrta ali
prostorskega izvedbenega akta, se izda ena sama lokacijska informacija, kar pomeni, da se skladno s tarifno številko 37
tarifne tabele zaračuna zgolj enkratna taksa. Kadar pa je več prostorskih enot oziroma lokacijskih načrtov ali prostorskih
izvedbenih aktov, v katerih te zemljiške parcele ležijo, se izda ustrezno število lokacijskih informacij, kar pomeni, da se
tudi tolikokrat obračuna ustrezna upravna taksa.
Na podlagi tarifne številke 33 Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106//10 – ZUT-UPB5, 32/16) je potrebno za lokacijsko
informacijo za gradnjo objektov in izvajanje drugih del plačati 22,70 €. Znesek se plača na TRR: SI56 0136 0560 0309 162,
referenca: 11 76597-7111002.
* Z oddajo vloge potrjujem resničnost in točnost navedenih podatkov.
IZPOLNI REŽIJSKI OBRAT

DATUM PREJEMA VLOGE
DATUM ODOBRITVE VLOGE

ŽIG IN PODPIS ODGOVORNE OSEBE

