
 

 
 

 

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE 

 

 

1. NAROČNIK VLOGE:  

 

Ime in priimek vlagatelja 

oz. naziv pravne osebe: 
 

  

Naslov / sedež / pošta:  

  

Telefon / faks / e – pošta:  

 

 

2. ZEMLJIŠKA PARCELA/PARCELE, ZA KATERE SE ZAHTEVA IZDAJA LOKACIJSKE 

INFORMACIJE: 

 

Katastrska občina: 
 

  

Številka zemljiške 

parcele: 
 

  

  

 

Opomba: Zahtevek enega naročnika za izdajo lokacijske informacije se lahko nanaša na največ deset 

zemljiških parcel, ki se nahajajo znotraj iste katastrske občine. 

 

3. VSEBINA ZAHTEVANE LOKACIJSKE INFORMACIJE 

 

Navodilo: označijo se vsebine zahtevane lokacijske informacije. Za promet z nepremičninami 

zadostuje lokacijska informacija z osnovnimi podatki.  

 

☐ lokacijska informacija z osnovnimi podatki, ki vsebuje: 

- podatek o namenski rabi prostora, 

- podatek o razvojni stopnji nepozidanega stavbnega zemljišča, 

- podatek o tem, ali je nepozidano stavbno zemljišče v območju plačevanja takse za 

neizkoriščeno stavbno zemljišče, 

- podatek o prostorskih aktih in prostorskih aktih ali njihovih spremembah v pripravi, 

- podatek o začasnih ukrepih, 

- podatek o tem, ali je zemljišče v območju predkupne pravice občine ali države, ustanovljene 

v skladu s 199. členom ZUreP-3 

 

   ☐  Priloga: izsek grafičnega dela prostorskega akta, 

 

 

 

 

 



☐ lokacijska informacija z razširjenimi podatki, ki vsebuje poleg podatkov iz lokacijske 

informacije z osnovnimi podatki dodatno: 

- podatek o pravnih režimih, 

- podatek o tem, ali je zemljišče v območju, kjer je treba pridobiti soglasje za spreminjanje 

meje parcele, 

 

PRILOGA – kopija izseka kartografskega dela prostorskega akta (označite ali želite): 

 

□ da 

□ ne 

4. PLAČILO UPRAVNE TAKSE:  

 

Po Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju ZUreP-3) in Zakonu o 
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 
30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju: ZUT) je treba za: 
 - lokacijsko informacijo z osnovnimi podatki plačati upravno takso po tarifni št. 36 ZUT 
v višini 35,00 EUR, 
 - lokacijsko informacijo z razširjenimi podatki plačati upravno takso po tarifni št. 36 
ZUT v višini 35,00 EUR.  
Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in 
priložite ustrezna dokazila. 
 

Upravno takso lahko poravnate: 

- s  plačilno kartico na vložišču občine 

- s plačilnim nalogom ali preko spletne banke:   na  račun odprt pri Banki Slovenije: IBAN  

SI56 0133 9539 0309 168,   BIC banke: BSLJSI2X   Sklic - REFERENCA: SI11  76392-

7111002. 

 

 Priloga: potrdilo o plačilu upravne takse 

V primeru plačila s plačilnim nalogom ali preko spletne banke je potrebno vlogi priložiti dokazilo 

o plačilu! 

 

5. IZDELAN DOKUMENT: 

 

□ mi pošljite na zgornji naslov    /   □ bom dvignil osebno ☐ Želim, da se mi lokacijska informacija 

pošlje samo v elektronski obliki na elektronski naslov.  

 

 

6. INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV: 

 

»Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, matična št. 

5880386, da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje za namene, navedene v vlogi. Seznanjen/-

a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa, omejitve 

obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska in nacionalna 

zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.« 

 

 

 

Datum:_________ 

   

 

Podpis vlagatelja: 

 


