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OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI 
Trg talcev 4, Središče ob Dravi 

Telefon: 02/741-66-12 
E-mail:obcina.sredisce.ob.dravi@siol.net 

www.sredisce-ob-dravi.si 

_________________________________________________________________________ 

 
 

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE ZA GRADNJO OBJEKTOV OZ. 

IZVAJANJE DRUGIH DEL NA ZEMLJIŠČIH ALI OBJEKTIH 

 

 

1.) SPLOŠNI PODATKI O VLAGATELJU 

 

 

Vlagatelj___________________________________________________________________ 

               ime in priimek oz. naziv podjetja 

 

Naslov stalnega prebivališča oz. sedeža podjetja  __________________________________ 

 

__________________________________________________________________________  

 

EMŠO/ Matična št.:________________________, davčna št.:________________________ 

 

Telefon / elektronski naslov ___________________________________________________. 

                  

 

2.) PODATKI O PREDVIDENEM POSEGU                                                                                    

 

Vrsta lokacijske informacije: 

 

□  A Lokacijska informacija za graditev objektov in izvajanje drugih del 

□  B Naročilo kopij kartografskih delov iz PIA 

 

Lokacijsko informacijo naročam za:  

Parcela št. Katastrska občina Že zgrajeni objekti na parceli 

   

   

   

   

 

Površina gradbene parcele objekta: _____________________________________________. 

Predviden poseg – ustrezno označite: 

1 -  Vrsta gradnje objektov in izvajanje drugih del: 

 

□ gradnja novega objekta       □ odstranitev objekta                                □ sprememba rabe 

□ rekonstrukcija                     □ sprememba namembnosti           

□ nadomestna gradnja           □ redna in investicijska vzdrževalna dela 

□  drugo ______________________________________________________     
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2 -  Zahtevnost glede načina gradnje  

 

□ zahtevni objekt 

□ manj zahtevni objekt 

□ nezahtevni objekti, kot so: 

□ objekti za lastne potrebe                            □ spominska obeležja 

□ začasni objekti                                           □ škarpe in podporni zidovi  

□ ograje                            □objekt za oglaševanje 

□ pomožni infrastrukturni objekti                 □ prijavna hišica 

□ pomožni kmetijsko-gozdarski objekti       □ objekt za telekomunikacijsko opremo 

 

 

□ enostavni objekti, kot so: 

□ objekti za lastne potrebe                             □ začasni objekti 

□ pomožni infrastrukturni                              □vadbeni objekti 

□ pomožni obrambni                                      □ spominska obeležja 

□ pomožni kmetijsko-gozdarski objekti         □ urbana oprema 

 

Podrobnejši opis stavbe/objekta _________________________________________________ 

 

 

3 - Vrsta objekta/stavbe (izpolni se za gradnjo manj zahtevnih in zahtevnih objektov) 

 

□ stanovanjske stavbe 

□ enostanovanjska stavba                              

         □ večstanovanjska stavba                                

 

□ nestanovanjske stavbe, kot so: 

□ gostinska                                             □ trgovska in stavbe za storitvene dejavnosti 

□ stavbe za promet                                 □ druge nestanovanjske zadeve, kot so: 

□ stavbe splošnega družbene pomena                        □ kmetijske stavbe 

□ upravna pisarniška              □ spomeniki, …. 

 

□ gradbeno – inženirski objekti, kot so: 

□ transportna infrastruktura                    □ cevovodi, omrežja 

□ industrijski objekti                              □ drugi gradbeno-inženirski objekti 

                                                                                         

 

Podrobnejši opis stavbe/objekta _________________________________________________ 

 

 

S podpisom vloge izjavljam, da dovoljujem organu pridobitev vseh potrebnih podatkov, ki izhajajo iz 

uradnih evidenc.  

 

 

 

V________________, dne_________________ 

 

 

Podpis vlagatelja _________________________  
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Plačilo upravne takse: 

 

Po tarifni številki 36. Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J, 32/16 ) znaša upravna taksa  35,00 EUR. 

Plačilo upravne takse se lahko izvrši na TRR: upravne takse iz upravnih dejanj – občinske takse, 

01100-6020309107, SKLIC: 11-77011-7111002, koda namena: OTHR 

 

 

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov: 

Občina bo osebne podatke obdelovala za namen obravnave izdaje lokacijske informacije. 

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu 

občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov 

nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov 

izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, 

ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu  občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za 

dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja 

avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V kolikor potrebni osebni 

podatki ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna. 

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, 

dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do 

pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic. 


