Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30

OBČINA VODICE

www.vodice.si
obcina@vodice.si

VLOŽNIK:
_______________________________

INVESTITOR:*
_______________________________

(ime in priimek oziroma naziv vložnika)

(ime in priimek oziroma naziv investitorja)

_______________________________

_______________________________

(ulica in hišna številka oziroma naslov)

(ulica in hišna številka oziroma naslov)

_______________________________

_______________________________

(poštna številka in kraj)

(poštna številka in kraj)

_______________________________

_______________________________

(telefon za stike, elektronski naslov)

(telefon za stike, elektronski naslov)

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA POSTAVITEV OBJEKTA OBVEŠČANJA IN
OGLAŠEVANJA OB OBČINSKI CESTI
Podpisani vložnik _______________ __________________________________________,
(ime in priimek oziroma naziv, ulica in hišna številka oziroma naslov, poštna številka in kraj)

prosim Občino Vodice za izdajo soglasja za postavitev objekta obveščanja in oglaševanja, v
naselju ____________________, na naslovu _________________________, na zemljišču s
parc. št. __________________________________, k. o. _______________, ob občinski
cesti ________ - _____________________, v km oziroma stacionaži __________, na desni
/ levi strani v smeri stacionaže občinske ceste. Najmanjši odmik objekta od zunanjega roba
vozišča državne ceste bo _____ m.
I.

VRSTA OBJEKTA OBVEŠČANJA IN OGLAŠEVANJA:

(ustrezno obkrožite)
















-

stalni objekti
veliki objekti za oglaševanje
plakatni panoji z manjšimi površinami
nosilci in drogovi nadcestnih transparentov
svetlobne vitrine kot del nadcestnih transparentov
navadne vitrine oziroma oglasne deske
začasni objekti
A - panoji
stenske table na gradbiščnih ograjah
informacijski sistemi
informacijske table
usmerjevalne table
končne table
table z označbami ulic
turistične table
drugo: _________________________________________

II. PODATKI O OBJEKTU
 uporabljen gradbeni material .............................................................................................
 način izvedbe objekta ………………………………………………………………………......
 čas trajanja postavitve od ………………………. do ………………………. (če je postavitev
časovno omejena)

Če gre samo za spremembo oziroma prilagoditev že postavljenega objekta za obveščanje in
oglaševanje:
 opis sedanjega stanja ……………………………………………………………………………
 predlagana sprememba / prilagoditev …………………………………………………………..
III. PRILOŽENA PREDLAGANA DOKUMENTACIJA
za postopek pridobivanja soglasja
 strokovno-tehnični elaborat (v kolikor gre za velike objekte za oglaševanje, plakatne
panoje oziroma ter nosilce in drogove nadcestnih transparentov)
 orto-foto posnetek predlagane postavitve
 mikrolokacijo postavitve (fotografija)

_______________, _____. _____. __________
(kraj)

(datum)

____________________________
(ime in priimek vložnika s tiskanimi črkami)

____________________________
(lastnoročni podpis)

Opombe:
* Če je investitor hkrati tudi vložnik, izpolni samo rubriko »INVESTITOR«.
** Zaradi ažurnega in hitrega vodenja postopka naj se v primeru, ko vlogo vlaga
pooblaščenec, priloži tudi pooblastilo investitorja pooblaščencu.

Taksa:
I.

Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT-I, Uradni list RS, št. 32/16) je treba za
obveščanje in oglaševanje v varovalnem pasu javnih cest zunaj naselja, če za to ni
predpisana prometna signalizacija in so obvestila pomembna za udeležence v
prometu, plačati upravno takso po tar. št. 1 za vlogo (4,50 EUR) in tar. št. 30 j k za
izdajo dovoljenja (36,20 EUR) v višini 40,70 EUR.

II. Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT-I, Uradni list RS, št. 32/16) je treba za
obveščanje in oglaševanje ob javnih cestah v naselju plačati upravno takso po tar. št.
1 za vlogo (4,50 EUR) in tar. št. 30 k za izdajo dovoljenja (36,20 EUR) v višini 40,70
EUR.
Takso lahko plačate s položnico, ki jo dobite v vložišču, ali z nakazilom na račun Občine
Vodice št. SI56 0133 8538 0309196, sklic 11 76384 – 7111002.

Davčna številka: 61348139 Matična številka: 5874637 TRR: SI56 0133 8010 0000 609

