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PODATKI O VLAGATELJU

ime in priimek/naziv:
ulica, poštna št., pošta:
DŠ ali EMŠO/matična št.:
telefon in e-pošta:

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE

za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih
Katastrska občina

Parcela

Vrste obstoječih objektov na parceli,
zemljišču

Za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih: (ustrezno označi)

 gradnja novega objekta (je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt
dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled)

 rekonstrukcija objekta (je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in
prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del,
s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi,
zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno
spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina ne spremeni za več kakor 10% bruto)

 odstranitev objekta (je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi in
vzpostavi prejšnje stanje)



sprememba namembnosti (je izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna
rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo namena objekta ali njegovega dela, da se
povečajo vplivi objekta na okolico)
1

OBČINSKA UPRAVA

OBČINA LOGATEC

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, p.p. 60, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

 opis posega:

Lokacijski informaciji naj občinski organ priloži tudi kartografski izris iz prostorskega akta:
(ustrezno obkrožite):

 DA

 NE

Lokacijsko informacijo bom dvignil:

 osebno

 pošljite jo na zgornji naslov

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 32/16)
je treba plačati upravno takso:
- za lokacijsko informacijo: za gradnjo objektov in izvajanje drugih del po Tarifni št. 36: 22,70 €,
- vloga je na podlagi druge točke Tarifne št. 1 takse prosta.
V primeru negotovinskega plačila se plačilo izvede na račun:
UPRAVNE TAKSE OBČINE SI56 0126 4464 0309 134 sklic SI11 75639-7111002-XY (XY-letnica), UPN nalog

Logatec, dne:

Podpis vlagatelja:

Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini,
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organ, ki prejme od taksnega zavezanca vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje taksnemu zavezancu plačilni nalog,
s katerim mu naloži plačilo takse v 15. dneh od vročitve plačilnega naloga.

