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ID za DDV: SI79049273, matična številka: 5880262

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA RABO JAVNE POVRŠINE
ALI MESTA V LASTI OBČINE SEMIČ
I.
PODATKI O UPORABNIKU oz. ZAVEZANCU
Ime in priimek oz. naziv:
Naslov:
Davčna številka
(samo za pravne osebe):
Telefon, e-mail:

PODATKI O ZKONITEM ZASTOPNIKU oz. POOBLAŠČENCU (v kolikor uporabnik ni vlagatelj)
Ime in priimek:
Naslov:
Telefon, e-mail:
II.
Zgoraj navedeni uporabnik vlagam vlogo za izdajo soglasja za rabo javne površine ali mesta v lasti
Občine Semič, in sicer (ustrezno označi):
razstavljanje predmetov, prirejanje oziroma izvajanje zabavnih prireditev (zabavišča, luna parki,
cir-kusi, sejmi, glasbeni dogodki in podobno), postavitev kioskov, stojnic ter ostalih premičnih
prodajnih objektov
oglaševanje, reklamne napise, objave in podobno, ki so na kakršenkoli način locirane na javnih
mestih oziroma površinah
priložnostna sporočila, objave in razglase po lokalnih stabilnih in mobilnih ozvočevalnih postajah z
javnim
III.
Navedba namena rabe (npr. sejem, poroka, …) :

IV. Lokacija zasedanja javne površine
a) v primeru plakatiranja (ustrezno označi in izpolni):
Število plakatov
LOKACIJA PLAKATNEGA MESTA
na posamezni
lokaciji
pred hotelom v Semiču (parc. št. 332/37
k.o Semič)

Velikost
posameznega
plakata

Celotna
zasedena
površina

pred podjetjem Iskra, d.o.o., Vajdova
ulica 71, 8333 Semič
ob križišču na Štrekljevcu (parc. št.
4469/1 k.o. Štrekljevec)
ob stavbi CŠOD v Črmošnjicah (parc. št.
1626/2 k.o. Črmošnjice
pred gasilskim domom v Semiču
pri vrtcu Semič (ob Metliški cesti),
na železniški postaji Semič
pri gasilskem domu na Črešnjevcu
pri gasilskem domu v Stranski vasi
pri gasilskem domu v Rožnem Dolu
na Smuški cesti (na uvozu iz Gabra)
SKUPAJ
b) za ostale namene (na katastrskem prikazu označiti območje zasedanja)
Parcelna številka

Velikost zasedene javne
površine v m2

Katastrska občina

V.
Čas rabe (vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli)
Datum in ura začetka rabe javne površine
oz. mesta

Datum in ura konca rabe javne površine
oz. mesta

Priloge (ustrezno označi):
Pooblastilo, v kolikor stranko zastopa pooblaščenec

Datum:

Podpis:

Upravna taksa na podlagi tarifne številke 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo)
(ZUT-UPB5) (Uradni list RS, št. 106/2010, 14/2015, 84/2015 in 32/2016) znaša 22,60 EUR.
Upravno takso lahko plačate preko prehodnega davčnega računa št. SI56 0130 9509 0309 135 sklic 11
76090-7111002 ali osebno na vložišču občine.
V primeru, da je taksa plačana preko transakcijskega računa prosimo, da potrdilo o plačilu priložite vlogi.
Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite
ustrezna dokazila.

S podpisom vloge soglašam, da bo lahko Občina Semič osebne podatke pridobljene v vlogi obdelovala za
namene izvedbe postopka, na katerega se vloga nanaša.

Občina Semič bo hranila in varovala osebne podatke 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 preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: obcina@semic.si.

