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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: ___________________________________________________________________ 

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.
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Priloga: potrdilo o plačilu upravne takse. 

Lokacijsko informacijo (ustrezno označite z X): 

☐ Pošljite po pošti na zgornji naslov ☐ Bom dvignil osebno

Datum: ____________________     Podpis vlagatelja: ____________________ 

Pravna podlaga: 279. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 199/21) 

Opombe: 
- Lokacijska informacija ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku,

ter proti plačilu upravne takse. 
- Na podlagi zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10-UPB5, 14/15-ZUUJFO,84/15-ZZelP-J, 32/16, ZKZaš

in 189/20-ZFRO) je za izdajo lokacijske informacije potrebno plačati upravno takso pa tarifni številki 36, kar  znaša
35,00 EUR na zahtevek.

- Upravno takso lahko nakažete tudi na račun: TRR:  SI56011005740309198; sklic: SI11 76732-7111002.
- Če ste oproščeni plačevanja taks, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila. 

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov: 

S podpisom te vloge soglašate z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov. Vaše podatke 
zbiramo le zaradi obdelave vaše vloge in vodenja postopka v tej zvezi. V primeru oddaje vloge so 
osebni podatki, obvezni in brez le-teh vloga ne bo popolna, zato je ne bo mogoče oddati. Za vsako 
nadaljnjo obdelavo podatkov, ki ni združljiva s tukaj navedenimi nameni, vas bomo prosili za dodatno 
privolitev. 

Osebni podatki označeni z “neobvezen podatek” niso obvezni. Če označenega osebnega podatka, ne 
posredujete, to ne bo vplivalo na obravnavo vaše vloge. Kontaktni podatek o telefonski številki 
oziroma elektronski pošti  in podobno, bomo uporabili za namen lažje komunikacije glede te vloge. 

S podpisom vloge potrjujete, da ste seznanjeni, da imate glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na 
vas, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora. 

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. 
Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v 
Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na naši spletni strani: 
https://www.prebold.si/index.php/uprava/varstvo-osebnih-podatkov . 

https://www.prebold.si/index.php/uprava/varstvo-osebnih-podatkov
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