OBČINA APAČE
OBČINSKA UPRAVA
Apače 42 B, 9253 Apače, Tel.: 02/569-85-50, fax.: 02/569-85-51, e-pošta: info@obcina-apace.si

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE
ZA NAMEN PROJEKTIRANJA
Ime in priimek oz. podjetje:___________________________________________________
Naslov: ________________________________________________Tel.: ______________

Na podlagi 259. člena Zakona o urejanju prostora (ZUrep-2, Uradni list RS, št. 61/17) vlagam zahtevo
za izdajo lokacijske informacije za naslednja zemljišča:

IDENTIFIKACIJA NAMERAVANEGA POSEGA:
Parcelna številka:_____________________________________________________
Katastrska občina:_____________________________________________________
Vrste zgrajenih objektov na zemljišču: _____________________________________
PODATKI O POSEGU:
Namen posega (ustrezno obkrožite):
Novogradnja, nadomestna gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, drugo
(navedite):_______________________________________________
Vrsta objekta (ustrezno obkrožite):
stanovanjski, kmetijski, drugo (navedite):___________________________________ infrastrukturni
(navedite):________________________________________________
poslovni (navedite):____________________________________________________
Sprememba namembnosti ali sprememba rabe:___________________________
Sedanja namembnost:_________________________________________________
Nova namembnost:_____________________________________________________
Opis posega:_________________________________________________________
Izjavljam, da sem seznanjen-a z določbo 66. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki med drugim določa, da ne glede na določbe področnih zakonov in
podzakonskih predpisov, v postopku, ki se začne na zahtevo stranke, vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih
vodijo upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. Organ v tem primeru ravna po 139. členu tega zakona.
Izjavljam, da sem seznanjen-a z določbo 66. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, iz katere izhaja, da če stranka v skladu z zakonom izjavi, da prepoveduje
organu, da si po uradni dolžnosti pridobi njene osebne podatke iz uradnih evidenc oziroma da želi te podatke pridobiti sama, se vloga šteje za popolno, ko so priložena
dokazila, ki jih zahteva predpis.

UPRAVNA TAKSA:
Po tarifni številki 36 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) znaša upravna taksa 22,70 EUR.
Upravno takso se lahko plača:
•na uradni spletni strani občine ob spletni oddaji vloge s plačilnima karticami, spletno banko ali Moneto;
•s položnico ki jo je mogoče pridobiti ob izpolnitvi e-vloge na spletni strani občine.

Podpis vložnika:-______________________

Datum:___________

Priloge (priložite fotokopije, ker se priloge ne vračajo):
DOSTAVITE SAMI
1. Načrt parcel(e)
2. Upravna taksa: 22,70 EUR
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