Ime in priimek vlagatelja
oz. naziv pravne osebe
Naslov / sedež / pošta
Telefon / Faks / e-pošta
»Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice, matična št. 5883814, da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje za namene, navedene v
vlogi. Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa,
omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska in nacionalna
zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.«

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE
za gradnjo objektov in izvajanje drugih del
na podlagi 259. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
1. PODATKI O ZEMLJIŠKI PARCELI/PARCELAH ZA KATERE SE IZDAJA LOKACIJSKA
INFORMACIJA:
- številka zemljišča parcele/parcel

- katastrska občina (k.o.)

2. PODATKI O VRSTI GRADNJE OZIROMA DRUGIH DEL IN O VRSTI OBJEKTA:
2.1 Vrsta gradenj oziroma drugih del:
novogradnja (novo objekt, prizidava – vertikalna, horizontalna
rekonstrukcija
vzdrževanje objekta
vzdrževalna dela v javno korist
odstranitev
sprememba namembnosti
drugi gradbeni posegi _______________________________________________________

2.2 Vrsta objekta:
2.2.1 Vrsta objekta glede na namen in funkcijo:

Opomba: Klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov predpisuje Uredba
orazvrščanju objektov (Ur.l.RS, št. 37/2018)

2.2.2. Opis objekta:
Tlorisna velikost in višina stavbe ali opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij in karakteristik
gradbeno inženirskega objekta ali drugega gradbenega posega:

3. UPRAVNA TAKSA:
Upravna taksa za izdajo lokacijske informacije se plača na podlagi 4. odstavka 259. člena ZUreP-2 in
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZelP-J, 32/16 in
30/18-ZKZaš) in znaša po tar. št. 36: 22,70 EUR.
Upravna taksa se plača:
- v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice,
- na TRR Upravne takse Občine Slovenske Konjice: IBAN SI56013145140309189
- sklic št. 11 76147-7111002-00002018, BIC koda: BSLJSI2X, namen nakazila: taksa
lokacijska.
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, je potrebno navesti razlog iz
zakona in priložiti ustrezna dokazila.

Datum: ____________________

Podpis vlagatelja:_____________________________

