
Urad za prostorski razvoj in nepremičnine 
Ufficio sviluppo territoriale e beni immobili 

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 275 

Vloga za pridobitev LOKACIJSKE INFORMACIJE za gradnjo objektov oziroma izvajanje 
drugih del na zemljiščih ali objektih 

1. PODATKI O VLAGATELJU
ime, priimek, oz. ime podjetja, pooblaščenca: ________________________________ 

naslov   

pošta:  

telefon:   _____________________ 

datum :   

2. VRSTA GRADNJE OZIROMA DRUGIH DEL IN VRSTA OBJEKTA

- *vrsta gradnje oziroma drugih del:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
- **vrsta objekta glede na namen in funkcijo:

stavba:________________________________________________________________________________________________________ 

gradbeno inženirski objekt:_________________________________________________________________________________ 

enostavni objekt:______________________________________________________________________________________________ 

Navodilo: 

- *navede se vrsto gradnje oziroma del, ki jo vlagatelj oz. investitor želi zgraditi, v skladu s predpisi o graditvi objektov: 

gradnja novega objekta, rekonstrukcija, nadomestna gradnja, odstranitev objekta, sprememba namembnosti objekta, 

sprememba rabe objekta, investicijska vzdrževalna dela ter dela po drugih predpisih, ki določajo ravnanja, s katerimi 

se spreminja fizični prostor (npr: predpisi o rudarstvu, ipd.). 

- **navede se vrsta stavbe (stanovanjski, poslovni...), gradbeno inženirskega objekta ali enostavnega objekta, 
ki jo vlagatelj oz. investitor želi zgraditi, kot jih določajo predpisi o graditvi objektov. 

3. PODATKI O ZEMLJIŠKI PARCELI - PARCELAH, ZA KATERE SE ZAHTEVA IZDAJA
LOKACIJSKE INFORMACIJE

- katastrska občina:

- številka zemljiške parcele-parcel:

- vrste zgrajenih objektov na zemljišču:

4. ALI POTREBUJETE IZRISE IZ

- planskih aktov

- izvedbenih prostorskih aktov

Navodilo: ustrezno obkrožite in pripišite število izvodov, ki jih 

potrebujete. 

DA NE 

DA NE 

Izpolnil:

________________________ 
Podpis: 

____________________________ 



OPOZORILO 
Na podlagi pravilnika o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Ur.l. RS, št. 35/04) se praviloma izda ena lokacijska 
informacija za posamezno zemljiško parcelo oziroma za vsak posamezen objekt, ki stoji na eni zemljiški parceli. 

Eno lokacijsko informacijo za več parcel se izda le v primerih, če se zahteva nanaša na : 
- parcele, ki ležijo v območju iste namenske rabe za katerega veljajo enaka merila in pogoji za urejanje prostora in graditev

oziroma ležijo v območju , ki se ureja z enim samim lokacijskim načrtom oz. občinskim prostorskim izvedbenim načrtom, 

- objekt, ki stoji na več zemljiških parcelah in te izpolnjujejo pogoj iz prejšnje alinee. 

Kadar se zahteva nanaša na več objektov, se ne glede na število zemljiških parcel, na katerih stojijo ti objekti, izda ločena 
lokacijska informacija za vsak objekt. 

Upravna taksa: 
V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 
32/16, 189/2020 - ZFRO) se upravna taksa za lokacijsko infromacijo zaračunava skladno s tarifno številko 36 in znaša 35,00 
EUR za posamezno lokacijsko informacijo. 

Lokacijska informacija bo po plačilu upravne takse poslana vlagatelju. 


	naslov: 
	pošta: 
	datum: 
	vrsta gradnje oziroma drugih del: 
	undefined: 
	stavba: 
	gradbeno inženirski objekt: 
	enostavni objekt: 
	fill_9: 
	številka zemljiške parceleparcel: 
	fill_11: 
	Izpolnil: 
	Text17: 
	Text18: 
	Group19: Choice2
	Group15: Off


