
OBČINA LENART 

Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah 
Telefon: 02/729 13 10, fax: 02/72 07 352 

obcina@lenart.si 
 

  

 
 

PODATKI O VLAGATELJU 
 

Ime in priimek ali  

naziv pravne osebe: 

 

Polni naslov:  

Telefon:  

E-mail:  

 
 

 

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE 

za namen gradnje objektov oziroma izvajanja drugih del na zemljiščih ali objektih 

 

 
 

 

 

1. PODATKI O ZEMLJIŠČIH IN OBJEKTIH 

 

Številka  parcele _______________________________________________________________________ 

 

Katastrska občina  _____________________________________________________________________       

 

Podatki o obstoječih objektih na zemljišču :  parc. štev. ______________________________________ 

 

vrste objektov _________________________________________________________________________ 
 

 

2. NAMEN IZDAJE LOKACIJSKE INFORMACIJE:   

  za gradnjo objektov in izvajanje drugih del (glej točko 3.) 

  za določitev gradbene parcele k obstoječim objektom 

 

 

3. PODROBNEJŠI NAMEN, ZA KATEREGA SE ZAHTEVA LOKACIJSKA INFORMACIJA  

Opomba: izpolni se, če je namen izdaje lokacijske informacije gradnja objektov in izvajanje drugih del 

 

3.1.   Vrsta gradnje oziroma drugih del: 

 gradnja novega objekta 

 rekonstrukcija objekta 

 odstranitev objekta 

 sprememba namembnosti 

 vzdrževanje objekta 

 druga dela, s katerimi se spreminja fizični prostor (parcelacija, itd.) 

 

Opis:  __________________________________________________________________________________ 

mailto:obcina@lenart.si


3.2. Vrsta objekta glede na namen njegove uporabe 

 

3.2.1. Stavba: 

 stanovanjska stavba  

 nestanovanjska stavba 

 

Opis (vrsta stavbe):  ______________________________________________________________________ 

 

3.2.2. Gradbeni inženirski objekt: 

 objekt prometne infrastrukture    

 cevovod, komunikacijsko omrežje, elektroenergetski vod    

 industrijski gradbeni kompleks    

 drugi gradbeni inženirski objekt    

 

Opis (vrsta objekta): ______________________________________________________________________ 

 

 

3.3. Nezahtevni objekt: 

 

Opis: __________________________________________________________________________________ 

 

 

3.4. Enostavni objekt: 

 

Opis: __________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Za navedene parcele želim tudi  kopije kartografskega dela : 

 

prostorskih sestavin planskega akta z legendo DA NE 
   

              prostorskega izvedbenega akta z legendo                                                  DA NE 

 

   

 

 

 

Potrdilo bom dvignil:                 osebno                      pošljite jo na zgornji naslov 

 

 

 

 

 

______________________________ _________________________________ 

                    kraj in datum podpis vlagatelja 

 

 

 

 

Upravna taksa:  

Po Zakonu o Upravnih taksah  (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 

32/16, 30/18-ZKZaš, 189/20-ZFRO) se po tarifni številki 36 za lokacijsko informacijo plača upravna taksa 

v višini 35,00€. 
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