
 
OBČINA SVETI TOMAŽ 

Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž 

tel. (02) 74 16 600 

obcina@sv-tomaz.si   
 
 

ZAHTEVA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE  

(gradnja objektov) 
 

 

1. NAROČNIK ZAHTEVE 

ime in priimek vlagatelja oziroma naziv pravne osebe: 

 

naslov / sedež / pošta: 

 

telefon / e-mail: 

 

 

 

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

INFORMACIJE 
Navodilo: navede se zemljiška parcela oziroma največ 10 zemljiških parcel znotraj iste katastrske občine za katere se zahteva 

izdaja lokacijske informacije. 

 šifra in ime katastrske občine številka zemljiške parcele izpolni Občina 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
 

Namen / opis posega : 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 

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 podatke o: 

- namenski rabi prostora, 
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- 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. (Naročnik lahko zahteva za podatke o prostorskih izvedbenih pogojih le 

do vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema in če prostorski izvedbeni akti niso dostopni na svetovnem 

spletu.) 

☐ Priloga: potrdilo o plačilu upravne takse. 

 
 

Datum : ___________________    Podpis vlagatelja : ___________________ _____ 

 

 

 
Lokacijsko informacijo bom dvignil (označite) :                osebno      pošljite na zgornji naslov 

 
 

 

Na podlagi 326. člena ZUreP-3 se upravna taksa za posamezno lokacijsko informacijo plača po tarifni številki 36 Zakona o 

upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/2016 – ZUT-I in 

189/20 -ZFRO) in znaša 35,00 € 
Taksa se plača na transakcijski račun Občine Sveti Tomaž, št. računa SI 56 0110 0605 0309 170, sklic SI11 77046-7111002 

ob oddaji vloge. 
 

 


