OBČINA CERKLJE
NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
e-mail: obcinacerklje@siol.net
Tel. 04/ 28 15 800; fax. 04/ 28 15 820

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE
ZA GRADNJO OBJEKTOV IN IZVAJANJE DRUGIH DEL
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02 s spremembami), Zakona o
prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07 s spremembami) in Pravilnika o obliki lokacijske
informacije ter o načinu njene izdaje (Ur.l. RS, št. 35/04 in 33/07 – ZPNačrt)

Zadeva: 351

Ime in priimek / naziv vlagatelja: _________________________________________________
Naslov: __________________________________________________, Telefon: _____________
Elektronski naslov: _______________________________, Davčna številka: ________________
Lastnik zemljišča / investitor (ime in priimek, naslov):
______________________________________________________________________________

Podatki o zemljiščih in objektih:
- katastrska občina: ______________, parc. št. zemljišč (-a): _____________________________
- vrste zgrajenih objektov na zemljišču: ______________________________________________

Vrsta gradnje oziroma drugih del in vrsta objekta glede na namen in funkcijo:
(ustrezno obkroži in dopiši)
X gradnja novega objekta
X dozidava, nadzidava obstoječega objekta
X rekonstrukcija objekta
X odstranitev objekta
X sprememba namembnosti/rabe objekta
X vzdrževanje objekta
X enostaven in nezahteven objekt
X splošna informacija o možnih posegih
X druga dela (navesti):
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Navesti namembnost objekta v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 –
popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12,
101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.l. RS, št.:
18/2013, 24/2013 in 26/2013) (ustrezno označite in navedite kakšen objekt):

stanovanjski objekt (eno-, dvo-, večstanovanjski) ________________________________
nestanovanjski kmetijski objekt ______________________________________________
gostinski, poslovni, trgovski objekt ___________________________________________
industrijske stavbe in skladišča ________________________________ ______________
objekti za potrebe družbenih dejavnosti _______________________________________
infrastrukturni objekt (navedite)______________________________________________
drugo (navedite) __________________________________________________________

Ali je gradnja že izvedena – nedovoljen poseg (ustrezno obkrožite):
DA - NE - DELNO
Za potrebe projektiranja dodatno potrebujem – neobvezno (na zahtevo stranke)
(ustrezno obkrožite):
 Kopija izseka kartografskega dela občinskega prostorskega načrta
DA

NE

Lokacijsko informacijo (ustrezno obkrožite):
 bom prevzel osebno
 pošljite na zgornji naslov
Cerklje na Gorenjskem, datum: _________

_______________________
(Podpis vlagatelja)

Upravna taksa – Na podlagi tarifne številke št. 36 Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, 106/10-UPB5,
14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/16-ZUT-I) se za izdajo lokacijske informacije za gradnjo
objektov in izvajanje drugih del plača upravna taksa v znesku 22,70 € za posamezno prostorsko enoto. V
primeru, da se poseg nahaja na več prostorskih enotah (različne enote urejanja prostora), se upravna taksa
zaračuna skladno s številom izdanih lokacijskih informacij.
Takso lahko plačate na sledeč način:
- z gotovino na blagajni Občine Cerklje na Gorenjskem ali
- s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko na račun št. IBAN: SI56 0121 2412 0309 135;
referenca: 11 75116-7111002; BIC banke: BSLJSI2X.
V primeru plačila s položnico ali elektronsko je potrebno vlogi priložiti dokazilo o plačilu.
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 pristojnemu davčnemu organu v izvršitev. Če niste
taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna
dokazila.
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