
 

Priloga: potrdilo o plačilu upravne takse. (glej navodila zadaj)      1/2 
 

 
 

1.IME IN PRIIMEK VLAGATELJA: 
NASLOV: 

POŠTA: 

TELEFON:             

 
ZAHTEVA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE  

(ZUreP-3) 
      2. PODATKI O ZEMLJIŠKI PARCELI:  

− katastrska občina: ______________________________________ 
 
− številka zemljiške parcele; (navedenih je lahko največ 10 parcel) 

1.  6.  
2.  7.  
3.  8.  
4.  9.  
5.  10.  

 

3. VSEBINA ZAHTEVANE LOKACIJSKE INFORMACIJE 
Navodilo: Označite zahtevano lokacijsko informacijo. 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, (prej potrdilo o namenski rabi) ki vsebuje 
podatke o: 
– namenski rabi prostora, 
– prostorskih aktih in prostorskih aktih v pripravi, 
– začasnih ukrepih, 
– ali je zemljišče v območju predkupne pravice občine ali države, 
 

☐ 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. 
 
 
 
Datum: ________________          Podpis vlagatelja: ___________________________ 
 
 
PLAČILO UPRAVNE TAKSE  
Lokacijska informacija ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi, ki 
urejajo upravni postopek proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da parcele v eni katastrski 
občini predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset parcel znotraj iste K.O. 
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Upravno takso v višini 35,00 eur po tarifni št. 36 nakažete na podračun Občine Ig odprt pri UJP št.  
SI56 0123 7437 0309 114, sklic 11 75361-7111002.     

Po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) 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 potrebno za: 

- lokacijsko informacijo, prilogo: izsek grafičnega dela prostorskega akta in prilogo: prostorski 
izvedbeni pogoji plačati upravno takso po tarifni št. 36 v višini 35,00 EUR. 

V primeru plačila s plačilnim nalogom ali elektronsko, je potrebno dokazilo o plačilu upravne 
takse priložiti k vlogi! V kolikor ste oproščeni plačila upravne takse navedite zakonsko podlago. 
 
 
Obrazec oddajte na naš uradni elektronski naslov info@obcina-ig.si ali po pošti. 
 
V primeru geodetskih sprememb zemljišča (manj kot 3 mesece) priložite novo kopijo katastrskega 
načrta – merilo 1:1000 ali 1:500. 
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