OBČINA SELNICA OB DRAVI
Občinska uprava
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE
na podlagi 259. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17)
1. Podatki o vlagatelju:
Vlagatelj (ime in priimek oz. naziv): …..………………………………………….…………………………..……………..….
Naslov oz. sedež: …………………………………………………………………………………………………………………….…
Poštna številka, kraj: …………………………………….……………………………….………………………….……….…….…
Kontaktni telefon: …………………………….…………….……… e-pošta: ……..…………….………………….……………
2. Podatki o nepremičnini:
parc. št. ……………….……………………………..…

katastrska občina ………..…….………………….………………

vrste zgrajenih objektov na zemljišču: ………………………………………………………………………………………….
3. Vrsta gradnje oz. drugih del na zemljišču:
(navede se vrsto gradnje oz. del v skladu s predpisi o graditvi objektov oziroma drugih del s katerimi se spreminja fizični
prostor: gradnja novega objekta, rekonstrukcija, dozidava ali nadzidava objekta, odstranitev objekta, sprememba namembnosti
objekta, redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela, gradnja (postavitev) enostavnega ali nezahtevnega objekta… oz.
opis drugih nameravanih del na parceli)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
4. Vrsta objekta glede na namen in funkcijo:
(navede se vrsta stavbe: stanovanjska ali nestanovanjska stavba, vrsta gradbeno inženirskega objekta – cesta, cevovod,...,
velikosti in višina objekta, … )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
5. Zahteva grafičnih prilog (označite če želite, da se potrdilu priloži kopija občinskega podrobnega
prostorskega načrta - če ni označeno se potrdilo izda brez grafičnih prilog):
da
ne
6. Opredelitev načina prevzema lokacijske informacije (označite):
osebno
pošljite na zgoraj navedeni oz. naslednji naslov:
………………………………………………………………………………………..
Datum: ………………………………………………………

Podpis stranke
……….………………………..

Priloge:
Stranki priporočamo, da priloži kopijo katastrskega načrta - mapno kopijo, ki prikazuje veljavno parcelno stanje za zemljišče. V
nasprotnem primeru si bo upravni organ potrebne dokumente pridobil po uradni dolžnosti.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Upravna taksa: po tarifni št. 36 Zakona o upravnih taksah (ZUT, Ur. l. RS, št. 106/10-UPB, 14/15ZUUJFO, 32/16 in 30/18-ZKZaš) znaša 22,70 eura. Plačilo je možno na POS terminalu v sprejemni
pisarni občine ali na račun št.: SI56 0137 8578 0309 143; sklic 11 76775-7111002-01141008; namen
nakazila: »plačilo upravne takse«. Za lažje evidentiranje plačila prosimo za posredovanje dokazila o
plačilu upravne takse.
Tel.: 02 673 02 03 (673 02 02); Faks: 02 673 02 14; e-pošta: info@selnica.si

