OBČINA PESNICA
OBČINSKA UPRAVA
Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, Tel.:02/654-2-309, Faks:02/654-2-319,
e-mail: obcina.pesnica@pesnica.si

VLOGA ZA PRIDOBITEV LOKACIJSKE INFORMACIJE
1. PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek/naziv pravne osebe ________________________________________________

_________________________________________________________________________
Naslov/sedež/telefonska št._____________________________________________________

_________________________________________________________________________
2. PODATKI O ZEMLJIŠKI PARCELI/PARCELAH, ZA KATERE SE IZDAJA
LOKACIJSKO INFORMACIJO

2.1. katastrska občina:
__________________________________________________________
- številka zemljiške parcele/parcel:________________________________________________
_________________________________________________________________________
- vrsta zgrajenih objektov na zemljišču:_____________________________________________
3. NAMEN IZDAJE LOKACIJSKE INFORMACIJE
q

A/ ZA GRADNJO OBJEKTOV OZIROMA ZA IZVAJANJE DRUGIH DEL NA ZEMLJIŠČIH
ALI OBJEKTIH

q

B/ ZA DOLOČITEV GRADBENE PARCELE K OBSTOJEČIM OBJEKTOM

4. VRSTA GRADNJE OZIROMA DRUGIH DEL IN VRSTA OBJEKTA
Opomba: izpolni se, če se lokacijska informacija izdaja za namen A/ iz točke 3.
4. 1. Vrsta gradnje oziroma drugih del
q gradnja novega objekta
q rekonstrukcija
q nadomestna gradnja
q odstranitev objekta
q sprememba namembnosti objekta
q sprememba rabe objekta
q investicijska vzdrževalna dela
q dela po drugih predpisih, ki določajo ravnanja,
s katerimi se spreminja fizični prostor
OPIS:

Vrsta objektov glede na namen in funkcijo
STAVBA
q stanovanjska stavba
q nestanovanjska stavba
OPIS:

GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT
q objekt transportne infrastrukture
q cevovod, komunikacijsko omrežje, elektroenergetski vod
q kompleksni industrijski objekt
q drugi gradbeni inženirski objekt
OPIS:

4. 2. Enostavni objekti
q POMOŽNI OBJEKTI
v objekti za lastne potrebe
v ograje
v pomožni infrastrukturni objekti
v pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
q ZAČASNI OBJEKTI
v začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi
v začasni objekti, namenjeni prireditvi
v začasni objekti, namenjeni skladiščenju
q VADBENI OBJEKTI
v vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem
v vadbeni objekti, namenjeni obrambnim vajam in vajam za
zaščito, reševanje in pomoč
q
q

SPOMINSKA OBELEŽJA
URBANA OPREMA

OPIS:

5. KOPIJE KARTOGRAFSKIH DELOV PROSTORSKIH AKTOV
q
q

prostorske sestavine planskih aktov občine z legendo
prostorsko izvedbeni akti z legendo

PODPIS VLAGATELJA:
_______________________________
PRILOGE:
-

upravna taksa v kolekih:
•
za lokacijsko informacijo A/ iz točke 3 – 22,70 EUR,

