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VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE
ZA NAMENE PROJEKTIRANJA OBJEKTOV

VLAGATELJ:
Datum: .................................
ime in priimek:………………………………………………………………...............…..……..........
naslov: …………………………………………………………………………………......................
pošta…………………………………. telefon…..................................
Na podlagi 259. čl. Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur.l. RS, št. 61/17), in Pravilnika o obliki lokacijske informacije ter o načinu
njene izdaje (Ur.l. RS, št. 35/04 in 33/07 – ZPNačrt) prosim za LOKACIJSKO INFORMACIJO o namenski rabi prostora, lokacijske in
druge pogoje, kot jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti, ter podatki o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju.

LOKACIJSKA INFORMACIJA SE POTREBUJE:
ZA NAMENE PROJEKTIRANJA OBJEKTOV NA LOKACIJI:
-

parcelna številka:…………………………………………………………………………………….

-

katastrska občina:…………………………………………………………………………………....

Namen posega: podrobni opis in obrazložitev nameravanega posega:
........................…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

NAROČAM ŠE:
(želeno obkrožite)
a) Kopijo kartografskega dela OPN (naročam število listov: _________)
b) Kopijo kartografskega dela prostorskega akta

Podpis:……………………………

Upravna taksa – Na podlagi tarifne številke št. 36 Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, 106/10-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/16ZUT-I) se za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del plača upravna taksa v znesku 22,70 €.
Takso lahko plačate na sledeč način:
- z gotovino v vložišču Občine Komenda ali
- s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko na račun št. IBAN: SI56 0110 0564 0309 182; referenca: 11 76635-7111002; BIC banke: BSLJSI2X.
V primeru plačila s položnico ali elektronsko je potrebno vlogi priložiti dokazilo o plačilu.
V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ji ne bo priloženo dokazilo o plačilu, bo v skladu s 16. členom ZUT izdan plačilni nalog,
neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo pa bo podlaga za obračun zamudnih obresti in posredovanje pristojnemu davčnemu organu v
izvršitev. Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.

LI-za namen projektiranja objektov

