OBČINA SOLČAVA
OBČINSKA UPRAVA
Solčava 29, 3335 Solčava
Tel & fax : 03 839 27 50 & 03 839 27 55
e –mail : obcina@solcava.si

Ime in priimek vlagatelja zahtevka
Polni naslov

Telefon / e-mail (neobvezno…)

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE
Parcela

Katastrska občina

OBVEZNO!

OBVEZNO!

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

OBVEZNO!

Vlogo podajam zaradi enega od naslednjih namenov:
Za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih:
a)gradnja enostavnega/nezahtevnega objekta (navedite objekt):___________________________________
(z gradnjo lahko ob upoštevanju pogojev Uredbe* in prostorskih aktov pričnete tudi brez pridobitve Lokacijske informacije!)
Opomba:
Objekti, ki jih je mogoče graditi ob izpolnjevanju pogojev brez gradbenega dovoljenja (Uredba o razvrščanju objektov Ur. li. 37/2018):

a)gradnja novega objekta
gradnja prizidka
odstranitev objekta
rekonstrukcija
sprememba namembnosti

Opišite tip željenega objekta ali prizidka:
(stanovanjski, poslovni, turistični, kmetijski, bazen...) ___________________________________________________

Lokacijski informaciji naj občinska uprava Občine Solčava priloži tudi (željene opcije označite s križcem v kvadrate):
a) Kartografski izris iz:
 Prostorskega plana OS

Lokacijsko informacijo bom dvignil:

V Solčavi dne:

 Veljavnih prostorskih izvedbenih aktov

 osebno

 pošljite jo na zgornji naslov

Podpis vlagatelja:

Dodatni teksti (dodaten spisek parcel, opis nameravane gradnje ipd.):
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Taksa:






Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) določa, da ima lokacijska informacija značaj potrdila iz uradne
evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter skladno s predpisi, ki urejajo upravne takse.
V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15
– ZZelP-J, 32/16) se upravna taksa za potrdilo o namenski rabi prostora zaračunava skladno s tarifno številko 36 in
znaša 22,70 EUR za posamezno lokacijsko informacijo.
upravno takso je potrebno plačati na podračun OBČINE SOLČAVA št. SI56 0110-0580-0309-130, sklic SI11 767917111002, koda namena: GOVT,
upravna taksa se lahko plača z univerzalnim plačilnim nalogom ali z gotovino,
če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna
dokazila.

OPOZORILO! Vlagatelj s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih na vlogi!

