
VLAGATELJ: 

(priimek in ime oz. naziv pravne osebe) 
________________________________________________ 
(naslov) 

(EMŠO) 

(davčna številka) 

(telefon) 
@ 

(elektronski naslov) 

OBČINA TREBNJE 
OBČINSKA UPRAVA 
www.trebnje.si 
E: obcina.trebnje@trebnje.si 
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 
T: 07 348 11 00 

ZAHTEVA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE 

1. 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: _________________________________________________

2. 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.

☐ a) 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.
(Označite, če želite, da »lokacijska informacija z osnovnimi podatki« vsebuje tudi to prilogo):
☐ Priloga: izsek grafičnega dela prostorskega akta.

☐ b) Lokacijska informacija z razširjenimi podatki, ki poleg podatkov iz lokacijske
informacije z osnovnimi podatki dodatno vsebuje:

- podatek o pravnih režimih.
(Označite, če želite, da »lokacijska informacija z razširjenimi podatki« vsebuje tudi to prilogo):
☐ Priloga: izsek grafičnega dela prostorskega akta.
☐ Priloga: prostorski izvedbeni pogoji.

(Vlagatelj lahko zahteva podatke o prostorskih izvedbenih pogojih le do vzpostavitve prostorskega
informacijskega sistema in če prostorski izvedbeni akti niso dostopni na svetovnem spletu.)

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si


 
 

Spodaj podpisani/a v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, dovoljujem 
uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov v postopku, ki bo uveden na podlagi te vloge. 

 
 

 Žig 
(za pravne osebe) 

 

                           datum 
 

podpis vlagatelja 

 
 

Priloge: 
- potrdilo o plačilu upravne takse 

 
 
 

Upravna taksa: 

•  če se zahteva nanaša na »a) lokacijska informacija z osnovnimi podatki« znaša upravna taksa po tarifni št. 37 zakona, ki ureja 
upravne takse, 22,70 EUR; 
• če se zahteva nanaša na »b) lokacijska informacija z razširjenimi podatki« znaša upravna taksa po tarifni št. 36 zakona, ki 
ureja upravne takse, 35,00 EUR. 

Upravna taksa se lahko plača s plačilno kartico v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ali z nakazilom na 
TRR Občine Trebnje, IBAN SI56 0110 0010 0013 047, odprt pri Banki Slovenije, sklic 00, referenca 7111. Potrdilo o plačilu upravne 
takse priložite k zahtevi ali ga naknadno pošljite po pošti ali na elektronski naslov obcina.trebnje@trebnje.si.  
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