Vloga za izdajo lokacijske informacije za namen
gradnje
Namen
Namen lokacijske informacije za namen gradnje objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih,
ki jo določa Zakon o urejanju prostora je predvsem ta, da se investitor nameravane gradnje seznani z merili in
pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju nameravane investicije, kot jih določajo občinski prostorski
akti, ter seznani s podatki o morebitnih prepovedih, ki jih določajo zakonska določila, vladne uredbe in občinski
odloki o začasnih ukrepih za zavarovanje prostor

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi
Ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov, parcelna in katastrska številka

Rok hrambe
10 let.

Opis postopka
Namen lokacijske informacije za namen gradnje objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih,
ki jo določa Zakon o urejanju prostora je predvsem ta, da se investitor nameravane gradnje seznani z merili in
pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju nameravane investicije, kot jih določajo občinski prostorski
akti, ter seznani s podatki o morebitnih prepovedih, ki jih določajo zakonska določila, vladne uredbe in občinski
odloki o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora.

Pristojni, dodatne informacije
Lastništvo zemljišč ni pogoj za oddajo vloge. Za odločanje o vlogi in posredovanje dodatnih informacij je
pristojna Ana MOVRIN, višja svetovalka župana za okolje in prostor (tel. 01 2350-557, E_naslov:
ana.movrin@trzin.si).

Višina upravne takse in način plačila
Po tarifni številki 36 Zakona o upravnih taksah znaša upravna taksa za lokacijsko informacijo za gradnjo
objektov in izvajanje drugih del 35,00 EUR. Kadar se zahteva nanaša na več zemljiških parcel iz ene prostorske
enote oziroma iz območja občinskega lokacijskega načrta ali prostorskega izvedbenega akta, se izda ena sama
lokacijska informacija, kar pomeni, da se skladno s tarifno številko 37 tarifne tabele zaračuna zgolj enkratna
taksa. Kadar pa je več prostorskih enot oziroma lokacijskih načrtov ali prostorskih izvedbenih aktov, v katerih te
zemljiške parcele ležijo, se izda ustrezno število lokacijskih informacij, kar pomeni, da se tudi tolikokrat
obračuna ustrezna upravna taksa.
Taksa se nakaže na podračun Občine Trzin, odprt pri UJP, št. 01386 5860309113 sklic 11 76848-7111002, plača
v gotovini na vložišču Občine Trzin ali preko POS terminala s plačilnimi karticami

in drugo kartico, ki vsebuje logotip

.

V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži
ustrezna dokazila.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji
Spremljajoči zakonski akti:



Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)
Uredba o razvrščanju objektov

