OBČINA PODLEHNIK
VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA,

za obveščanje in oglaševanje ob občinskih cestah znotraj naselja (2. odstavek 54. člena
Odloka o občinskih cestah)
TAB 1

PODATKI O VLAGATELJU
Priimek in ime /Firma
Naslov
Poštna št. in Pošta
Telefon

e-mail
TAB 2

PODATKI O INVESTITORJU (v kolikor je vlagatelj istočasno PODATKI
investitor te tabele ne izpolnjuje)
Priimek in
ime/Firma

O

POOBLAŠČENEM

VLAGATELJU

(pooblaščeni vlagatelj obvezno izpolni tabelo TAB 1)

Naslov
Poštna št. in
Pošta
Telefon
e-mail

Vlagam zahtevo za izdajo soglasja za postavitev (ustrezno označi z
☐ table

☐ napisa

):

☐ transparenta preko občinske ceste

☐ objekta oz naprave za slikovno oglaševanje

☐ objekta oz naprave za zvočno oglaševanje

☐ objekta oz naprave za slikovno in zvočno oglaševanje,
v varovalnem pasu kategorizirane
občinske ceste (vpiši štev.ceste)

ZNOTRAJ NASELJA (vpiši naselje)

LC
JP
Poseg se
parcelah
in

bo

izvajal

na

št.

k.o.

št.

k.o.

Trajanje postavljene table oziroma napisa želim za
čas
Datum:
dne

Podpis Vlagatelja :
__

Od dne
do dne

Podpis pooblaščenega vlagatelja :
__

OBVEZNE PRILOGE :

1. Elaborat-projekt postavitve, v kolikor gre za objekt ali napravo oziroma Prikaz parcele in potrdilo o parceli (izda
Geodetska uprava) - z vrisano točno lokacijo posega
2. Soglasje lastnika zemljišča, na katerem bo stala tabla oz. objekt (neobvezno)
3. Izvirnik pooblastila vlagatelja pooblaščencu (ko vlogo vlaga pooblaščenec)
4. Dokazilo o plačilu upravna takse za vlogo po tarif.št. 1, v višini 4,50 EUR in po tarif.št. 30 za soglasje v višini
36,20 EUR; skupni znesek UT 40,70 EUR.

Plačilo upravne takse na TR Občine št. SI56 0137 2572 0309 117 sklic SI11 76716-7111002.
OPOMBA: V PRIMERU, DA JE VLOGA NEPOPOLNA, SE POZOVE VLAGATELJA OZ. POOBLAŠČENEGA VLAGATELJA K DOPOLNITVI.

S podpisom potrjujem, da mi je obrazec razumljiv in moje navedbe resnične.
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