
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

OBČINA KOMENDA telefon: 01 72 47 400 

Zajčeva cesta 23 telefax: 01 83 41 323 

1218 KOMENDA transakcijski račun: 0110 0010 0002 377 

 davčna št.: 22332570, matična št.: 1332155 
 šifra dejavnosti: 75110   

 e-mail: OBCINA@KOMENDA.SI  
 http: WWW.KOMENDA.SI  

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS št. 61/17) oz. 138. 
člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Ur. l. RS št. 199/21) podajam   
 
 

POBUDO ZA IZVEDBO LOKACIJSKE PREVERITVE  
 
Podpisani (ime in priimek oz. pravna oseba in njen zakoniti zastopnik): 
 
………………………………..................................................................................................... 
 
naslov: ................................................................................................................................... 
 
elektronski naslov: ................................................................................................................. 
 
telefon: .................................................................................................................................. 
 
podajam pobudo da se na zemljišču parc. št. ……………………, k. o. …………………….. 
izvede lokacijske preveritve za namen (obkrožiti):  
 
A. določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (128. člen ZUreP-2 oz. 

135. člen ZUreP-3),  
 

B. individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev (129. člen ZUreP-2 oz. 
136. člen ZUreP-3), 
 

C. omogočanja začasne rabe prostora (130. člen ZUreP-2 oz. 137. člen ZUreP-3). 
 
Vlogi prilagam elaborat, ki ga je pod št. ………………………………………………………….. 
 
dne ……………………….  izdelal …………………………………………………………………  
 
  
datum:                                   žig  (za pravne osebe):                                    podpis:  
 
 
 
 
Taksna obveznost:  
Na podlagi tarifne številke 37 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 160/10, 14/15, 84/15, 32/16) je za vlogo treba 
plačati upravno takso v višini 22,70 €. Taksa se lahko plača: 

- z gotovino v vložišču Občine Komenda, 
- s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko na račun št. IBAN SI56 0110 0564 0309 182, referenca 11 76635-

7111002 (v primeru plačila s plačilnim nalogom ali elektronsko je potrebno vlogi priložiti dokazilo o plačilu). 
 
Stroški lokacijske preveritve:  
Skladno s 132. členom ZUreP-2 v povezavi s 4. in 5. členom Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe 
namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine 
Komenda št. 04/19) bo vlagatelju pred obravnavo pobude izdan sklep o plačilu nadomestila stroškov lokacijske preveritve 
v višini 1.500,00 €.  
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