OBČINA DUPLEK
Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Sp. Duplek
Telefon: 02/684-09-11, faks: 02/684-09-28, e-mail: obcina.duplek@duplek.si, http://www.duplek.si

__________________________________________________________________________________
VLOGA
za izdajo Lokacijske informacije za gradnjo
1. PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek: ___________________________
Naslov: _________________________________
Telefon: _________________________________
Datum: _________________________________
2. PODATKI O ZEMLJIŠKI PARCELI/PARCELAH:
 številka parcele: __________________________________________________
 katastrska občina: _________________________________________________
 vrste zgrajenih objektov na zemljiški parceli: ___________________________
3. VRSTA GRADNJE OZ. DRUGIH DEL (ustrezno označi):
gradnja novega objekta
rekonstrukcija
odstranitev objekta (rušitev)
sprememba namembnosti
sprememba rabe
investicijska vzdrževalna dela
druga dela, s katerimi se spreminja fizični prostor (parcelacija, itd.)
___________________________________________________________________
4. VRSTA OBJEKTA GLEDE NA NAMEN IN FUNKCIJO (ustrezno označi):
stavba: _____________________________________________________
nezahtevni objekt: _____________________________________________

gradbeno – inženirski objekt: ___________________________________
5. ZAHTEVA ZA KOPIJO KARTOGRAFSKEGA DELA PROSTORSKEGA PLANA AKTA
(ustrezno označi)
izsek in dolgoročnega in srednjeročnega prostorskega plana z legendo
izsek iz prostorskega izvedbenega akta z legendo

Upravna taksa po tarifni številki 36 Zakona o upravnih taksah /ZUT/ (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo,
14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) znaša 22,70 €.
Upravna taksa se lahko poravna na enega od naslednjih načinov:
 s plačilno ali kreditno kartico: v tajništvu Občine Duplek v času uradnih ur;
 s plačilnim nalogom: namen plačila: »plačilo upravne takse« na TTR Občine Duplek, številka računa: SI56
011004260309194, referenca SI11 75256-7111002-17; BIC banke prejemnika: BSLJSI2X, koda namena: GOVT.
 v primeru plačila s položnico ali elektronsko, je treba vlogi priložiti dokazilo o plačilu upravne takse
______________________________________________________________________

_____________________________________
(podpis vlagatelja-ice oziroma zakonitega zastopnika)

_______________________________________________________________________________________________
Opomba:
V primeru plačila s univerzalnim plačilnim nalogom je treba vlogi priložiti dokazilo o plačilu. Na podlagi 3. odstavka
16. člena ZUT lokacijske informacije oziroma potrdila ni mogoče vročiti stranki, preden ne poravna predpisane
takse.
Obvezne priloge v primeru sprememb katastrskih podatkov v zadnjem enoletnem obdobju):
1. Načrt parcele (mapna kopija)
2. Drugo (npr. pravnomočna odločba o parcelaciji ali spremembi katastrskih podatkov z obvestilom o površinah):
Vsi dokumenti so veljavni, če od izdaje le-teh ni preteklo več kot 6 mesecev.
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