
 

 

 

ZAHTEVA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE 
na podlagi 279. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Ur. l. RS, št. 199/21)  

in Pravilnika o lokacijski informaciji (Ur. l. RS, št. 92/2022) 

 
 
 

1. NAROČNIK ZAHTEVE 

Ime in priimek / naziv  

Naslov / sedež  

Kraj in pošta  

Telefon* / e-mail*  

       *Vpis osebnega podatka označenega z zvezdico (*) ni obvezen. Podatek bomo uporabili za namene lažje komunikacije. 

 
 

2. ZEMLJIŠKA PARCELA/PARCELE, ZA KATERE SE ZAHTEVA IZDAJA LOKACIJSKE INFORMACIJE 
(zahtevek enega naročnika za izdajo lokacijske informacije se lahko nanaša na največ 10 zemljiških parcel, ki 
se nahajajo znotraj iste katastrske občine) 

Katastrska 
občina: 

 

Parcelne 
številke: 

     

     
 

 

 

3. VSEBINA ZAHTEVANE LOKACIJSKE INFORMACIJE (označite eno)  

 

☐  Lokacijska informacija z OSNOVNIMI podatki (namenjena je predvsem prometu z 
nepremičninami) in  vsebuje podatke o: namenski rabi prostora; prostorskih aktih in prostorskih 
aktih v pripravi; začasnih ukrepih; o tem, ali je zemljišče v območju predkupne pravice občine ali 
države na podlagi 199. člena ZUreP-3; o 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. Priložen bo izsek iz grafičnega dela prostorskih sestavin planskega akta. 
                                                                                                                                                                 Taksa: 22,70 EUR 
 

☐  Lokacijska informacija z RAZŠIRJENIMI podatki (namenjena je predvsem za graditev objektov) 
vsebuje: vse podatke iz lokacijske informacije z osnovnimi podatki, podatek o pravnih režimih ter 
podatek o prostorskih izvedbenih pogojih. Priložen bo izsek iz grafičnega dela prostorskih sestavin 
planskega akta. 
                                                                                                                                                   Taksa: 35,00 EUR 



 
 
 
      Kraj in datum                                                                                                      Podpis vlagatelja 
 
      _________________________________                                                     _________________________________ 
                                                                                                                       
 

 

 

 

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010-ZUT-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 32/16, 30/18 – Zkaš in 

189/20 – ZFRO) je potrebno za lokacijsko informacijo z OSNOVNIMI podatki plačati upravno takso po tarifni 

št. 37 v višini 22,70 EUR. 

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010-ZUT-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 32/16, 30/18 – Zkaš in 

189/20 – ZFRO) in v skladu s 326. členom ZUreP-3 je potrebno za lokacijsko informacijo z RAZŠIRJENIMI 

podatki plačati upravno takso po tarifni št. 36 v višini 35,00 EUR. 

 
Znesek se plača na transakcijski račun Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70b, 2223 Jurovski Dol, 

številka računa  0110 0610 0309 178, BIC banke: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, sklic: SI11 77097-7111002-

ddmmllll.  
 

 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obdeluje osebne podatke v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-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 http://obcinajurij.si/za-obcane/varstvo-osebnih-podatkov ter na sedežu Občine Sv. Jurij 

v Slov. goricah. 
 

 

 
 
 

http://obcinajurij.si/za-obcane/varstvo-osebnih-podatkov

