VL AG ATELJ
1. Ime in priimek / naziv
________________________________________________
2. Zakoniti zastopnik / pooblaščenec
________________________________________________
3. Naslov / sedež
________________________________________________
4. Tel. št. _____________________

Datum: ________________

OBČINA SEVNICA
GLAVNI TRG 19 a
8290 SEVNICA
Tel.: (07)81 61 200, faks: (07) 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA UPORABO JAVNIH POVRŠIN IN
DRUGIH NEPREMIČNIN V LASTI OBČINE SEVNICA

1. NAMEN UPORABE (obkroži)
a) razstavljanje predmetov, razstava in druge zabavne prireditve za profitne
namene
b) cirkus, zabavni park in druge zabavne prireditve
c) oglaševanje (reklamni napisi in neprometni znaki na objektih, panojih, tablah
ipd.)
d) kampiranje
e) kioski, stojnice, premične prikolice, vozila, prirejena vozila in drugi začasni objekti
f) gostinske terase in vrtovi, površine pred poslovnimi prostori
g) gradbišče in drugi začasni nameni
h) opravljanje taksi službe
i) transparent čez cesto na drogu za javno razsvetljavo (pri Gasilskem domu
Sevnica) - max. dimenzije transparenta 6 x 0,5 m
Podrobnejši opis namena uporabe, prireditve, oglasne vsebine:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. NAVEDBA NEPREMIČNINE – javne površine (ni potrebno pri točki 1.i – transparent)
Parc. št. ___________________________________________________________
k.o. __________________________
Obkroži:
a) parkirišče
b) pločnik
c) drugo stavbno zemljišče
d) ___________________
3. POVRŠINA uporabljenega prostora, reklamnega napisa, panoja, table, transparenta
_________ m (dolžina) x _________ m (širina) = _________ m2 (površina)
3.1. Reklamne površine pri reklamnih napisih, panojih, tablah (obkroži):
a) 1 (enostransko) ali
b) 2 (dvostansko)
4. ČASOVNO OBDOBJE UPORABE:
Od _________________ do ____________________
5.

UVELJAVLJAM OPROSTITEV PLAČILA OBČINSKE TAKSE OZ. DRUGE DAJATVE
in sicer kot (obkroži):
1. organizacija humanitarnih dejavnosti;
2. uporabnik ali investitor, ki opravlja občinsko javno službo;
3. invalidsko podjetje;
4. društvo, zveza društev, javni zavod, druga neprofitna organizacija;
5. zavezanec, ki izkaže širši javni interes*.
*opredelitev javnega interesa: _____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZzelP-J, 32/16) je potrebno ob vložitvi vloge plačati upravno takso v višini
22,60 EUR.
Upravna taksa se poravna osebno na Občini Sevnica ali s plačilom na račun št. SI56
013105100309107, sklic 11 76104-7111002.
žig

Podpis: _____________________

