
OBČINA ROGATEC 
 
 POT K RIBNIKU 4 
 3252 ROGATEC, SLOVENIJA 
 

 T: ++386 (0) 3 812-10-00, F: ++386 (0) 3 812-10-12, E: obcina.rogatec@siol.net, http://obcina.rogatec.si/ 

 

 

1. PODATKI O VLAGATELJU:  

       
___________________________________________ 
 (Ime in priimek fizične osebe ali naziv pravne osebe in zastopnika) 

 
___________________________________________  
(naslov)  

 
telefon:_____________________el.naslov:________________________ 
 
 

Vloga za izdajo                        L O K A C I J S K E    I N F O R M A C I J E 

za gradnjo objektov in izvajanje drugih del 

 
 

2. PODATKI O NEPREMIČNINI: 

- številka zemljiške parcele in katastrska občina:  

__________________________________________________________________________________ 

- podatki o objektih na zemljišču (številka ali vrsta objekta): 
________________________________________________________________________ 

 

3. PODROBNEJŠI NAMEN, ZA KATEREGA SE ZAHTEVA LOKACIJSKA INFORMACIJA: 

3.1. Vrste gradenj oziroma drugih del (označite ustrezen kvadrat ali dopišite) 

 gradnja novega objekta  

 rekonstrukcija    

 odstranitev objekta  

 sprememba namembnosti _________________________________________________________   

 druga dela, s katerimi se spreminja fizični prostor: ______________________________________ 

 

4.2.Vrste objektov glede na namembnost (označite ustrezen kvadrat ali dopišite) 

Stavba:    

stanovanjska stavba  

nestanovanjska stavba  (vrsta stavbe): _________________________________________ 

Gradbeno inženirski objekt:   

 objekt  transportne infrastrukture (vrsta objekta): ___________________________ 

 cevovod, komunikacijsko omrežje, elektroenergetski vod (vrsta): ______________ 

 kompleksni industrijski objekt (vrsta): ____________________________________ 

 drugi gradbeni inženirski objekti  (vrsta): _________________________________ 

 

 



Upravljavec osebnih podatkov je Občina Rogatec. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na e-mailu: 
info@intelektum.eu. Osebni podatki se obdelujejo le za namen, za katerega so bili zbrani. Pravico imate, da od občine kadarkoli zahtevate 
popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa vaših osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri 
Informacijskem pooblaščencu. Več informacij  o obdelavi in varstvu osebnih podatkov najdete na naši spletni 
stranihttps://obcina.rogatec.si/politika-varstva-osebnih-podatkov/ ali v vložišču občine. 
 
 

 

4. GRADNJA ENOSTAVNEGA ali  NEZAHTEVNEGA OBJEKTA  

4.1 Vrsta objekta: (opis) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5. VZDRŽEVALNA DELA 

5.1 Opis del : 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. PRILOGA – kopija izseka kartografskega dela prostorskega akta (označite  ali želite): 

 

 da 

 ne 

 
 
 
 

 

 

Podpis:________________________________ 

 

 

 

 

Žig: 

Datum:________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Po Zakonu o upravnih taksah je potrebno plačati upravno takso:  

 po tak. tar. št. 36 ZUT v znesku 35,00 EUR. 
TRR: SI56 0130 7507 0309 191, sklic SI11 76074-7111002 


