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VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE 
 

Na podlagi 4. člena Odloka o občinskih taksah (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 05/2011) se 
podaja prijava za takso obveznost kateri zavezanec oz. organizator prireditve je: 

Ime in priimek / naziv 
organizacije                       

 
Naslov / sedež 

 
                      

 
Telefon / e-pošta 

 
                      

 

Odgovorna oseba / 
kontakt 

                      
                      

 
Pooblaščenec / kontakt                       

 
 

Opis taksnega predmeta (površina, št., itd):                       

Prosim za izdajo soglasja za (namen): 

                       

  

 

  Taksni predmet se bo uporabljal od                        do                      ; to je skupaj                       dni. 

Pri uveljavljanju oprostitve plačilu občinske takse napišite razlog oprostitve plačila takse: 

                      

 
 
1. V primeru uporabe javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev: 
(npr.: hodnik za pešce, zelenica ali parkirišče, druge urejene ali neurejene površine v lasti ali 
upravljanju Občine Šentjernej, ki se uporabljajo za javne namene) 

parc. št. / k. o. m² št. dni 

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

 
2. V primeru oglaševanja na javnih mestih:  

(za reklamne napise, objave, oglase, reklamne table, panoje, sporočila in podobno na javnih 
mestih, ki jih določi Občina Šentjernej) 
 

če so trajnega značaja (letno) glede na velikost: 

velikost št. enostranskih plakatov št. dvostranskih plakatov št. dni  

do 0,5 m²                                                                   

od 0,5 m² do 2,5 m²                                                                   

od 2,5 m² do 12 m²                                                                   

od 12 m² dalje                                                                   

če nimajo trajnega značaja (dnevno) glede na velikost: 
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velikost št. enostranskih plakatov št. dvostranskih plakatov št. dni 

do 0,5 m²                                                                   

od 0,5 m² do 2,5 m²                                                                   

nad 2,5 m²                                                                   
 
3. V primeru parkiranja na javnih površinah:  

(za parkiranje ali druge začasne namene) 

opis m² št. dni 

asfaltirane, tlakovane, betonske in podobne utrjene površine                                             

utrjene makadamske površine                                             

druge (neutrjene, travnate) površine                                             

 
4. Druge oblike uporabe javnih površin, ko tako določa zakon: 

opis m² leto/št. dni 

gostinski vrtovi  (letno/mesečno)                                             

kioski in stojnice (dnevno)                                             
                                              

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 
32/16 in 30/18 – ZKZaš) je potrebno za vlogo in odločbo v skladu s tarifno številko 1 (4,50 €) in tarifno 
številko 3 (18,10 €) plačati upravno takso v višini 22,60 EUR.  Upravna taksa se plača na podračun 
upravnih taks Občine Šentjernej št.: 0131 9519 0309 146, sklic: 11 76198-7111002-02, namen: plačilo 
upravne takse. 
 
V primeru plačila s položnico ali preko elektronske banke je treba vlogi priložiti dokazilo o 
plačilu upravne takse. 
Občinska taksa se plača na podračun občinskih taks Občine Šentjernej št.: 0131 9519 0324 763, 
sklic: 19 62524291-07137, namen: plačilo upravne takse za pravne osebe. 
Občinska taksa se plača na podračun občinskih taks Občine Šentjernej št.: 0131 9519 0326 897, 
sklic: 19 62524291-07145, namen: plačilo upravne takse za fizične osebe. 
              
                                                                                                                                                           

OSEBNI PODATKI  
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka izdaje soglasja za uporabo javne površine. 
 

Občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na 
primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo 
omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom 
(pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu  občine, 
osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina 
ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 
 

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). 
 

Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih podatkov 
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si. 
 

 
 
 

Kraj in datum: 
 
 
                      

  
 
 

Podpis odgovorne osebe 
 
 
 

 Žig 
(za pravne osebe) 

 

 


