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OBČINA LOGATEC

podatki o vlagatelju
ime in priimek/naziv:
ulica, hišna št. poštna št. kraj:
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 označite)
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)

opis posega:
Lokacijski informaciji naj občinski organ priloži tudi kartografski izris iz prostorskega akta:
(ustrezno označite):
DA
NE
Po Zakonu o upravnih taksah - ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, št. 14/15 – ZUUJFO, 84/15 –
ZZelP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZaš) je treba za lokacijsko informacijo plačati upravno takso po tarifni št. 37 v višini 22,70 EUR. Če
niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.
V primeru plačila z UPN, elektronsko ali z gotovino je treba vlogi priložiti dokazilo o plačilu upravne takse.
Upravno takso lahko plačate na enega od naslednjih načinov:
- z gotovino, s plačilno oziroma kreditno kartico: v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec,
1. nadstropje Upravnega centra Logatec,
(v pon., tor., čet. od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure);
- UPN nalog: pri banki ali elektronsko, namen plačila »plačilo upravne takse – ime in priimek/naziv vlagatelja«,
koda namena: GOVT, naziv prejemnika: Občina Logatec, naslov: Tržaška cesta 50 A, kraj: 1370 Logatec, BIC koda banke:
BSLJSI2X, številka računa: SI56 0126 4464 0309 134, referenca: SI11 75639-7111002-019.
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 carinskemu organu v izvršitev.

Lokacijsko informacijo želim prejeti na naslednji način:
osebno

Kraj:

pošljite jo na zgornji naslov

dne:

Podpis vlagatelja:

