Ime in priimek vlagatelja zahtevka
Polni naslov
Telefon / e-pošta*
*Izpolnitev

tega polja ni obvezna. Podatek bomo uporabili za namene lažje komunikacije.

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE
Parcela

Katastrska občina

Opis vrste obstoječih objektov na parceli
(npr.: stanovanjski, poslovni,
gospodarski objekt ... , ni objektov)

↑ OBVEZNO!

↑ OBVEZNO!

↑ OBVEZNO!

Vlagatelju priporočamo, da za parcele, ki so predmet lokacijske informacije, pridobijo zemljiškoknjižni izpisek in kopijo katastrskega načrta!

1. Za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih:

□ gradnja novega objekta: ______________________________ □ nadomestna gradnja
□ rekonstrukcija

□ investicijska vzdrževalna dela

□ rušitev objekta

□ sprememba namembnosti □ sprememba rabe

□ gradnja enostavnega ali pomožnega objekta : _________________________________________________________________
(vrsta objekta)

Enostavni in nezahtevni objekti so objekti, ki ne potrebujejo statične presoje, niso namenjeni bivanju in ustrezajo pogojem
navedenim v Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS št. 37/18).
Navajamo nekaj najpogostejših primerov in dovoljenih kvadratur:
Vrtna uta, lopa, drvarnica - do 15m2 / nadstrešnica - do 30m2 / topla greda, rastlinjak, steklenjak - do 30m2 / garaža - do 30m2 /
medposestna ograja - do višine 180cm / oporni zid - do višine 120cm / čebelnjak - do 20m2 / bazen - do 30m2 ...

□ druga dela, ki spreminjajo prostor ____________________________________________________________________________

2.

□ Za določitev gradbene parcele k obstoječim objektom

Želim tudi naslednje priloge k lokacijski informaciji (želene opcije označite s križcem v kvadrate):
Kartografski izris iz:

□ Prostorskega plana občine (20 točk po ZUT*)
□ Veljavnih prostorskih izvedbenih aktov (20 točk po ZUT*)
Lokacijsko informacijo bom dvignil:

□

osebno

V Jurovskem Dolu, dne _____________________

□

pošljite jo na zgornji naslov

Podpis vlagatelja:
_________________________________________

Morebitni dodatni teksti (dodaten spisek parcel, opis nameravane gradnje ipd.):
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

*Plačilo

upravne takse je vezano na posamezno izdano lokacijsko informacijo. Eno lokacijsko informacijo za več
parcel se izda le v primerih, če se zahteva nanaša na:
•

parcele, ki ležijo v območju iste namenske rabe, za katera veljajo enaka merila in pogoji za urejanje prostora
in graditev oz. ležijo v območju, ki se ureja z enim samim izvedbenim prostorskim aktom,

•

objekt, ki stoji na več zemljiških parcelah in te izpolnjujejo pogoj iz prejšnje alinee.

Kadar se zahteva nanaša na več objektov, se ne glede na število zemljiških parcel, na katerih stojijo ti objekti, izda
ločena lokacijska informacija za vsak objekt.
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/10, 14/15, 84/15, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 - ZFRO) je
potrebno za izdajo lokacijske informacije plačati upravno takso po tarifni številki št. 36 v višini 35,00 EUR na TRR SI56
0110 0610 0309 178, BIC banke: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, sklic: SI11 77097-7111002-ddmmllll.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obdeluje osebne podatke v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR),
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS) ter drugo relevantno
zakonodajo, ki daje občini pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Politika varstva osebnih podatkov je
objavljena na spletni strani http://obcinajurij.si/za-obcane/varstvo-osebnih-podatkov ter na sedežu Občine Sv. Jurij v
Slov. goricah.

