VLAGATELJ
Ime in priimek:_____________________________________________________________________
Ulica, naselje:______________________________________________________________________
Pošta, kraj:________________________________________________________________________
Telefon:___________________________________________________________________________

MESTNA OBČINA
MURSKA SOBOTA
Oddelek za okolje In prostor

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE
za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih
PODATKI O ZEMLJIŠKI PARCELI/PARCELAH, ZA KATERE SE IZDAJA LOKACIJSKO INFORMACIJO:
-

katastrska občina: ____________________________________________________________

-

številka zemljiške parcele/parcel: ________________________________________________
___________________________________________________________________________

-

vrste zgrajenih objektov na zemljišču: ____________________________________________
___________________________________________________________________________

VRSTA GRADNJE OZ. DRUGIH DEL IN VRSTA OBJEKTA:
A) Vrsta gradnje oz. drugih del:
1. gradnja novega objekta,
2. rekonstrukcija,
3. odstranitev objekta,
4. sprememba namembnosti,
5. vzdrževalna dela
B) Vrsta objekta glede na namen in funkcijo:
a) stavba:
1. stanovanjska stavba,
2. nestanovanjska stavba
b) gradbeno inženirski objekt:
1. objekt transportne infrastrukture,
2. cevovod, komunikacijsko omrežje, elektroener. vod.,
3. kompleksni industrijski objekt,
4. drug gradbeno inženirski objekt.
c) nezahtevni oziroma enostavni objekt

Podrobnejša obrazložitev namena ( vrsta objekta – npr. garaža, ograja, kmečka lopa ipd. z navedbo
podatkov glede velikosti):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Posebej zahtevam, da se k lokacijski informaciji priloži kopija kartografskega dela prostorskega akta
(obkroži):
DA
NE

Ime in priimek vlagatelja oz. zastopnika
__________________________________
Podpis
__________________________________

Upravna taksa:
Upravna taksa po tarifni številki 36 Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/2016 – ZUT-I) za lokacijsko informacijo za gradnjo objektov
in izvajanje drugih del je 22,70 EUR.
Taksa se lahko plača na blagajni Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, M. Sobota ali na račun TRR
št. 01280-4800309171 sklic 11 75795-7111002.

Opomba:
1.
Praviloma se izda eno lokacijsko informacijo za posamezno zemljiško parcelo oz. za vsak
posamezni objekt, ki stoji na eni zemljiški parceli.
2. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se izda eno lokacijsko informacijo tudi takrat, kadar se
zahteva nanaša na dve ali več zemljiških parcel oz. na objekt, ki stoji na več zemljiških parcelah in te
parcele ležijo v območju iste namenske rabe za katerega veljajo enaka merila in pogoji za urejanje
prostora in graditev ( v nadaljnjem besedilu: prostorska enota).
3. Kadar se zahteva nanaša na dve ali več zemljiških parcel oz. na objekt, ki stoji na več zemljiških
parcelah in se v postopku izdaje lokacijske informacije ugotovi, da ne gre za primer iz prejšnjega
odstavka, se izda toliko lokacijskih informacij, kolikor je različnih prostorskih enot. V tem primeru se
obračuna taksa za vsako izdano lokacijsko informacijo. V tem primeru pozovemo vlagatelja z dopisom k
doplačilu upravne takse pred izdajo lokacijske informacije.

