VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA RABO JAVNE POVRŠINE ALI
POVRŠINE V LASTI OBČINE METLIKA
PODATKI O UPORABNIKU
Ime in priimek oz.
naziv:
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Davčni zavezanec:

DA - NE

Telefon, e-mail:

PODATKI O POOBLAŠČENCU (v kolikor uporabnik ni vlagatelj)
Ime in priimek:
Naslov:
Telefon, e-mail:

Spodaj podpisani ________________________________________________________________
vlagam vlogo za izdajo dovoljenja za rabo javne površine ali površine v lasti Občine Metlika, in sicer
za:

NAMEN RABE:

a.) prireditev ali shod
_______________________________________________
(ime prireditve ali shoda)

b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
j.)
k.)

gostinski vrt pred lokalom
premični prodajni objekt, stojnica
drugi manjši objekt pred poslovnim prostorom
premična stojnica na sejmu
prodaja časopisov
prodajni avtomat
gradbeni oder, gradbišče
ulični nastop, snemanje filma, otvoritev
stojnica za predstavitev
drugo:
______________________________________________

OPIS NAMENA
RABE:

LOKACIJA
RABE:

parc. št. __________________________________________
k.o. ______________________________________________

OBSEG RABE
JAVNEGA
PROSTORA:

ČAS RABE:
(vključno s
pripravljalnimi in
zaključnimi deli)

__________________ m2

Datum in ura začetka rabe javnega prostora:
_________________________________________________
Datum in ura konca rabe javnega prostora:
_________________________________________________
Čas trajanja prireditve ali shoda (izpolni se v primeru prireditve ali
shoda):
_________________________________________________

PRIČAKOVANO
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV:
(izpolni se v
primeru
prireditve ali
shoda)

ČASOVNI
TERMIN
PRODAJE:
(izpolni se v
primeru prodaje
na premičnih
prodajnih
objektih,
stojnicah in
prodajnih
avtomatih)

UKREPI ZA
VAROVANJE
JAVNE
POVRŠINE:
(zaščita talnih
površin ipd.)

VRSTA OPREME IN NAČRT POSTAVITVE (če je namen rabe javne površine prireditev
ali shod):
SKICA ALI NAČRT OBJEKTA IN NAPRAVE S PODATKI O DIMENZIJI, OBLIKI IN BARVI
(drugi primeri rabe javne površine):

OPOMBE:

PRILOGE:
Vrsta priloge:
Kulturno-varstveno soglasje (če je to predpisano) ali drugo predpisano
soglasje

DA

-

NE

Soglasje za priključitev na javno komunalno infrastrukturo, kjer je to
predpisano
Pooblastilo (če se vloga oddaja po pooblaščencu)

DA

-

NE

DA

-

NE

Skica ali kopija katastrskega načrta z vrisano lokacijo
Skica ali načrt objekta s podatki o dimenzijah, obliki in barvi (če se
postavlja objekt in ta ni vrisan že v sami vlogi)

DA
DA

-

NE
NE

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.
Številka računa za nakazilo upravne takse: SI56 0127 3473 0309 173, Sklic 11 75728-7111002

Datum: _________________________

Podpis: __________________________

