ZAHTEVA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE
(279. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)

1. VLAGATELJ ZAHTEVE
Navodilo: Navedejo se podatki o vlagatelju zahteve. Telefonska številka in elektronski naslov nista obvezna podatka.

Ime in priimek/ime pravne osebe:
Naslov/sedež:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
Želim, da se mi lokacijska informacija pošlje samo v elektronski obliki na elektronski
naslov.

2. ZEMLJIŠKA PARCELA
Navodilo: Navede se zemljiška parcela ali največ 10 zemljiških parcel znotraj iste katastrske občine. Če je zemljiških parcel več, je
treba izpolniti nov obrazec.

Šifra in ime katastrske občine: ___________________________________________________________
številka zemljiške parcele
1.
2.
3.
4.
5.

številka zemljiške parcele
6.
7.
8.
9.
10.

3. VSEBINA ZAHTEVANE LOKACIJSKE INFORMACIJE
Navodilo: Označijo se vsebine zahtevane lokacijske informacije.
Lokacijska informacija z osnovnimi podatki je namenjena predvsem za promet z nepremičninami. Lokacijska informacija z razširjenimi podatki je
namenjena predvsem za graditev objektov.

Lokacijska informacija z osnovnimi podatki, ki vsebuje podatke o:
– namenski rabi prostora,
– prostorskih aktih in prostorskih aktih v pripravi,
– začasnih ukrepih,
– tem, ali je zemljišče v območju predkupne pravice občine ali države,
– tem, ali je nepozidano stavbno zemljišče v območju plačevanja takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče,
– razvojni stopnji nepozidanega stavbnega zemljišča,
– o tem, ali je zemljišče v območju, kjer je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje parcele.

Lokacijska informacija z razširjenimi podatki, ki poleg podatkov iz lokacijske informacije z
osnovnimi podatki dodatno vsebuje:
– podatek o pravnih režimih.
Priloga: izsek grafičnega dela prostorskega akta.
Priloga: prostorski izvedbeni pogoji.

Navodilo: naročnik lahko zahteva za podatke o prostorskih izvedbenih pogojih le do vzpostavitve prostorskega informacijskega
sistema in če prostorski izvedbeni akti niso dostopni na svetovnem spletu.
Občina Črnomelj ima svoje prostorske izvedbene akte objavljene na spletnem naslovu: https://www.crnomelj.si/sl/zaobcane/prostorski-portal-obcine-crnomelj/

Priloga: potrdilo o plačilu upravne takse.
Datum: ____________________

Podpis vlagatelja: _______________________

Prevzem lokacijske informacije:
po pošti na naslov vlagatelja
po pošti na naslov: ______________________________
samo v elektronski obliki na e-poštni naslov naveden v 1. točki
osebno

Lokacijska informacija ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi, ki urejajo upravni
postopek proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da parcele v eni katastrski občini predstavljajo en zahtevek.
En zahtevek lahko obsega največ deset parcel.
Do uskladitve predpisov, ki urejajo upravne takse, se po 326. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
199/21) upravna taksa za lokacijsko informacijo obračuna po tarifni št. 36 v višini 35,00 EUR.
Upravno takso lahko plačate na enega od naslednjih načinov:
 gotovinsko ali brezgotovinsko z uporabo plačilnih/kreditnih kartic – v sprejemni pisarni Občine Črnomelj;
 z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN);
 z elektronskim plačilom – prek spletne banke.
V primeru plačila z UPN ali elektronskega plačila navedete naslednje podatke:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
 ime prejemnika:
upravna taksa
 namen nakazila:
OTHR
 koda namena:
SI56 0121 7417 0309 189
 IBAN (št. računa):
BSLJSI2X
 BIC:
SI11 75167-7111002-9999
 referenca:

