OBČINA LUČE
Luče 106
3334 Luče

Telefon: 03/839-35-50,
Fax:
03/839-35-51,

E-mail: obcina@luce.si
Internet. www.luce.si

Ime in priimek vlagatelja zahtevka
Polni naslov
Telefon / e-mail (neobvezno…)

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE
Opis vrste obstoječih objektov na parceli

Parcela

Katastrska občina

(npr.: ni objektov, stanovanjski, poslovni, gospodarski objekt
...)

 OBVEZNO!

 OBVEZNO!

 OBVEZNO!

Vlogo podajam zaradi enega od naslednjih namenov (točka 1 ali 2):
1. Za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih:
a)  gradnja enostavnega objekta (nadstrešek, lopa, uta, manjša drvarnica, vetrolov, letna kuhinja do 20m2, mala komunalna

čistilna naprava do vključno 50 PE, rezervoar za vodo, prostornine do vključno 100m3, zajtje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke
3
vode, namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralniki (prostornina razlivne vode do 250m ), bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen
3
2
ribnik, okrasni bazen (do 60m ), enoetažni pritlični pomožni kmetijsko-gozdarski objekti do 40m , stolpni silos višine do 5m, zbiralnik
gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajena obora in grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter obora za
trajne nasade, grajena poljska pot, grajena gozdna prometnica, varovalna, sosedska, igriščna, protihrupna ograja višine vključno do 2m,
podporni zid z ograjo pri katerem je višinska razlika med zemljiščem do 0,5m, vodnjak in vodomet do višine 5m in globine 30m, športna
igrišča do 1000 m2, objekti za oglaševanje, katerih oglasne površine ne presegajo 12m2 in 5m višine) - Uredba o razvrščanju objektov
glede na zahtevnost gradnje Ur. list RS, št. 18/2013, 24/2013, 26/2013)
Navedite tip enostavnega objekta:

b)  gradnja zahtevnega, manj zahtevnega ali nezahtevnega objekta
Navedite tip objekta:

2. Za določitev gradbene parcele k obstoječim objektom:

__________________________________________________________________________________
Lokacijski informaciji naj občinska uprava Občine Luče priloži tudi (željene opcije označite s križcem v kvadrate):
a) Kartografski izris iz:
 Prostorskega plana OL (20 točk po ZUT*)

Lokacijsko informacijo bom dvignil:

 Veljavnih prostorskih izvedbenih aktov

 osebno

V Lučah dne:

(20 točk po ZUT*)

 pošljite jo na zgornji naslov

Podpis vlagatelja:

Dodatni teksti (dodaten spisek parcel, opis nameravane gradnje ipd.):
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Skladno z Zakonom o upravnih taksah (UR. list RS 106/2010-ZUT-UPB5, 14/15-ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) se za
izdajo lokacijske informacije zaračuna upravna taksa 22,70 EUR (tarifna št. 36), ki jo poravnate na TRR 01267 467 0309147,
referenca 11 75663-7111002 ali z gotovino na občini.
OPOMBA: Potrdilo o plačilu je potrebno poslati na obcina@luce.si ali ga pokazati pri prevzemu lokacijske informacije.

-

