
OBČINA SVETI TOMAŽ 

Sveti Tomaž 37 

2258 Sveti Tomaž 

tel. (02) 74 16 600; e -pošta: obcina@sv-tomaz.si 

 

 

Priimek in ime oziroma podjetje   

Naslov 
  

    

Telefon / e-mail (neobvezno)   

 

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE 
(Pravna podlaga: 259. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17)  

 

 Parcela Katastrska občina Izpolni občina 

1         

2         

3         

4         

5         

 
Lokacijsko informacijo potrebujem za (ustrezno obkrožite) : 

1. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA OBJEKTOV 

gradnjo novega objekta (gradnja novega objekta je izvedba del, s katerim se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida 

in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled) 
rekonstrukcijo (rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni 

namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, zunanji izgled in namembnost 

objekta, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave) 

odstranitev objekta (odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi in vzpostavi prejšnje stanje) 

Navedite vrsto objektov : ___________________________________________________________________ 

 

2. SPREMEMBA NAMEMBNOSTI IN RABE 

sprememba namembnosti (je izvedba del, ki ne predstavljajo gradnje in s katerimi se tudi ne spreminja zunanjega videza objekta, 

predstavljajo pa takšno spremembo rabe objekta oziroma njegovega dela, da se z njo posledično poveča vpliv objekta na okolico - z deli, ki 

so v zvezi s spremembo namembnosti se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja)  

Navedite vrsto spremembe : __________________________________________________________________ 

 

 
Lokacijsko informacijo bom dvignil (označite) :                  osebno               pošljite na zgornji naslov 

 

 

Privolitev 

Za potrebe odločanja v tem postopku  soglašam, da dokazila o dejstvih, o katerih vodi uradno 

evidenco ali z njim razpolaga upravni organ, drug državni organ, organ lokalne skupnosti ali 

nosilec javnega pooblastila, pridobi  upravni organ pridobil sam. 
  

 

Datum : ___________________    Podpis vlagatelja : ___________________ _____ 

 
 

S podpisom dajem Občini  soglasje za obdelavo v vlogi navedenih osebnih podatkov za namen izdaje 
odločbe/potrdila/soglasja. 

 

mailto:obcina@sv-tomaz.si


Občina bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih 
razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, 
posodila ali prodala tretji osebi brez pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za občino 
izvajajo naloge občine skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. 
 
Občina bo podatke obdelovala zgolj v okviru izbranega načina do preklica privolitve za posamezni način 
obdelave. 
 
Seznanjen/a sem, da lahko v vsakem trenutku prekličem uporabo svojih osebnih podatkov na isti način kot sem 
privolitev podal/a. 
 
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). 
 

Datum,_________                                                                       Podpis vlagatelja :  ___________________
  

 

PRILOGE (priložite fotokopije, ker se priloge ne vračajo): 
 

 

Upravna taksa – lokacijska informacija – 35,00 € 
Transakcijski račun Občine Sveti Tomaž, št. računa SI 56 0110 0605 0309 170 sklic SI11 77046-7111002 
 

 


