ZAHTEVA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE
1. VLAGATELJ ZAHTEVE

Navodilo: Navede se podatke o vlagatelju zahteve. Telefonska številka in elektronski naslov nista obvezna podatka.

Ime in priimek / naziv:
Naslov / sedež
DŠ ali EMŠO/matična št.:

*v primeru, da je taksa plačana in dokazilo priloženo vlogi, podatek ni obvezen

telefon in e-pošta:
☐ Želim, da se mi lokacijsko informacijo pošlje samo v elektronski obliki na elektronski naslov.
2. ZEMLJIŠKA PARCELA

Navodilo: Navede se zemljiško parcelo ali največ 10 zemljiških parcel znotraj iste katastrske občine. Če je zemljiških parcel
več, je treba izpolniti nov obrazec.

Šifra in ime katastrske občine:
2314-Vogrsko
2315-Šempeter
2316-Vrtojba
2319-Bukovica
2320-Prvačina
2335-Dornberk
2321-Gradišče
2322-Renče

Številka/e zemljiške parcele/parcel

3. VSEBINA ZAHTEVANE LOKACIJSKE INFORMACIJE

Navodilo: Označi 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.

☐ 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.
☐ 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: potrdilo o plačilu upravne takse. (glej navodila v nadaljevanju)
Optično prebrano podpisano (skenirano) vlogo pošljite na info@rence-vogrsko.si
ali po navadni pošti na Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
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Navodila za LOKACIJSKO INFORMACIJO
a) PRAVNA PODLAGA
Podlaga za izdajo lokacijske informacije sta 279. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v
nadaljevanju ZUreP-3) in Pravilnik o lokacijski informaciji (Uradni list RS, št. 92/22).
Skladno z 8. členom Pravilnika o lokacijski informaciji (Uradni list RS, št. 92/22) so prostorski izvedbeni pogoji
priloga lokacijski informaciji z razširjenimi podatki, če prostorski izvedbeni akti niso dostopni na svetovnem spletu
in vlagatelj to zahteva. Prostorski izvedbeni pogoji za območje občine Renče–Vogrsko so objavljeni na svetovnem
spletu, in sicer na www.rence-vogrsko.si, v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu občine Renče-Vogrsko
(Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 10/2014, 1/2015 (Legenda, Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3)) NPB
(velja od 12. 8. 2014 dalje).
Pogoje za gradnjo in izvedbo del ter pridobitev gradbenega dovoljenja določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št.
199/21; v nadaljevanju: GZ-1).
b) PLAČILO UPRAVNE TAKSE:
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 treba
za lokacijsko informacijo plačati upravno takso po tarifni št. 36 v višini 35,00 EUR.
Potrdilo o plačilu upravne takse je potrebno priložiti vlogi.
Spletna banka:

Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite
razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.
Upravno takso lahko plačate preko UPN naloga pri banki ali elektronsko z
vnosom naslednjih podatkov:
namen plačila »plačilo upravne takse – ime in priimek/naziv vlagatelja«,
koda namena: GOVT,
naziv prejemnika: Občina Renče-Vogrsko,
naslov: Bukovica 43, kraj: 5293 Volčja Draga,
številka računa: SI56 0140 1601 0309 178,
referenca: SI11 77003-7111002.

V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ji ne bo priloženo dokazilo o plačilu, bo v skladu s 16.
členom ZUT izdan plačilni nalog, neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo pa bo podlaga za obračun
zamudnih obresti in posredovanje carinskemu organu v izvršitev.
Datum:___________________

_____________________
Podpis vlagatelj
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