OBČINA POLJČANE
Občinska uprava
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220, 8029 227
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

ZAHTEVA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE

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/e zemljiške parcele/parcel: ___________________________________________

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
Priloga: potrdilo o plačilu upravne takse
Stroški v postopku
•

•

za lokacijsko informacijo z osnovnimi podatki se plača upravno takso po tarifni št.
37 Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) v
višini 22,70 €
za lokacijsko informacijo z razširjenimi podatki se plača upravno takso po tarifni št. 36 v
višini 35,00 €

Upravna taksa se poravna v tajništvu Občine Poljčane oz. se nakaže na transakcijski račun
SI 56 0110 0600 0309 162, sklic: SI 11 76996-7111002, koda namena OTHR Upravna taksa.
V kolikor se taksa nakaže, se k vlogi priloži dokazilo o plačilu.

Informacija o obdelavi osebnih podatkov
Občina Poljčane obdeluje osebne podatke v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih
podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZOVP-1) in Zakonom o lokalni
samoupravi (ZLS) ter drugo relevantno zakonodajo, ki daje občini pravno podlago za
obdelavo osebnih podatkov. Politika varstva osebnih podatkov je objavljena na spletni strani
občine: www.poljcane.si ter na sedežu Občine Poljčane.

Datum: ____________

Podpis vlagatelja: ________________________

