Podatki o vlagatelju:

(ime in priimek oz. naziv pravne osebe in zakoniti
zastopnik p.o.)
(naslov oz. sedež)
(telefonska številka)
»Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice, matična št. 5883814, da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje za namene,
navedene v vlogi. Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do
popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata
evropska in nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.«
VLOGA za izdajo dovoljenja za rabo javne površine
Na podlagi 4. člena Odloka o rabi javnih površin in občinskih taksah (Uradni list RS, št. 89/09)
dajem vlogo za izdajo dovoljenja za rabo javne površine:
Čas rabe: (npr. 1.1.2017 od 12:00 do 14:00 ure)

Lokacija rabe: (npr. Mestni trg-pred Domom kulture; 194/9, k.o. 1115-Slovenske Konjice)
*Površina rabe (izpolni samo taksni zavezanec za plačilo občinske takse): (npr. 100
m²)
Namen rabe javne površine (obkrožite):
- za javno prireditev
- za shod
- za postavitev gostinskega vrta pred gostinskim obratom
- za postavitev kioska
- za postavitev premičnega prodajnega objekta
- za premično stojnico za tradicionalne sejme
- za prodajo srečk, časopisov, cvetja in podobno
- za postavitev prodajnega avtomata

- za postavitev gradbenega odra ali gradbišča
- za ulični nastop, snemanje filma, otvoritev
- drugo: _________________________________________________
PRILOGE (obkrožite):
 dogovor z izvajalcem javne službe za namestitev posod za ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov v skladu s 25. členom Odloka o načinu izvajanja obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni
list RS, št. 35/14) v povezavi z 21. členom Odloka o rabi javnih površin in občinskih
taksah
 kulturnovarstveno soglasje, kjer je to potrebno
 načrt objekta/naprave s podatki o namenu, dimenzijah, obliki in barvi
 drugo:______________________________________

UPRAVNA TAKSA:
Upravna taksa za izdajo dovoljenja za rabo javne površine se plača na podlagi Zakona o
upravnih taksah ((Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO,
84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) in znaša: 22,60 EUR (tar. št. 1 in 3).
Upravna taksa se plača:
- v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice,
- na TRR Upravne takse Občine Slovenske Konjice: IBAN SI56 013145140309189
- sklic št. 11 76147-7111002-00002018, BIC koda: BSLJSI2X, namen nakazila: taksa
površine.
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, je potrebno navesti razlog
iz zakona in priložiti ustrezna dokazila.

Slovenske Konjice, dne _______________
žig

______________________
podpis vlagatelja
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