Občina Ivančna Gorica
tel: 01/ 78-12-100
Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica faks: 01/78-12-120

e-mail: obc.ivancna.gorica@siol.net
www.ivancna-gorica.si

_____________________________________
(ime in priimek vlagatelja oz. naziv pravne osebe)
___________________________________________________
(naslov, sedež, pošta)
___________________________________________________
(tel, fax, e-mail)

Kraj in datum: ______________________________________

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE
ZA NAMEN GRADNJE OBJEKTOV OZ. IZVAJANJE DEL NA ZEMLJIŠČIH ALI OBJEKTIH
Podpisani vlagam zahtevek za lokacijsko informacijo za zemljišče:
-

parc.št. ___________________________________________________________________

-

k.o. _______________________________________________________________________

-

ulica, naselje, hiš.št.__________________________________________________________

-

vrsta zgrajenih objektov_______________________________________________________

VRSTA GRADNJE OZ. DRUGIH DEL IN VRSTA OBJEKTA:
-

*vrsta gradnja oz. drugih del: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

-

**vrsta objektov glede na namen in funkcijo:
o

stavba:_______________________________________________________________

o

gradbeno inženirski objekt:_______________________________________________

o

enostavni objekt:_______________________________________________________

Navodilo:
* navede se vrsta gradnje oz. del v skladu s predpisi o graditvi objektov: gradnja novega objekta,
rekonstrukcija, nadomestna gradnja, odstranitev objekta, sprememba namembnosti objekta,
sprememba rabe objekta, investicijsko vzdrževalna dela ter dela po drugih predpisih, ki določajo
ravnanja, s katerimi se spreminja fizični prostor
** navede se vrsta stavbe, gradbeno inženirskega objekta ali enostavnega objekta kot jih določajo
predpisi o graditvi objektov
K lokacijski informaciji priložite tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta DA NE (ustrezno obkroži)

Lastnik(i) parcele je (so): ______________________________________________________________________
žig
(pravne osebe)

___________________________
podpis

Priloge:
-

Po Zakonu o upravnih taksah taksah Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) je treba za lokacijsko
informacijo plačati upravno takso po taksni tarifi številka 36 v višini 35,00 EUR.. Račun za plačevanje obveznih

dajatev z naslova upravnih taks: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, 012394390309155, sklic 11—75388-7111002.
Na podlagi 3. odstavka 16. člena zakona vam lokacijske informacije ne moremo vročiti, dokler taksa, vključno s takso
za morebiten opomin, ne bo plačana. Če niste taksni zavezanec ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz
zakona in priložite ustrezna dokazila.
K vlogi je zaželeno priložiti kopijo katastrskega načrta, če je bila na tem zemljišču v zadnjem letu opravljena geodetska
meritev!
-

