VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA POSEBNO OZ. PODREJENO RABO
JAVNE POVRŠINE
ALI POVRŠINE V LASTI OBČINE METLIKA
IN ZAPORO JAVNE CESTE ZARADI PRIREDITVE
PODATKI O ORGANIZATORJU PRIREDITVE ALI SHODA
Ime in priimek oz. naziv:
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Davčni zavezanec:

DA - NE

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

Spodaj podpisani _______________________________________________________
vlagam vlogo za izdajo dovoljenja za posebno oz. podrejeno rabo javne površine ali površine v
lasti Občine Metlika in zaporo ceste, in sicer za izvedbo prireditve/shoda (ustrezno obkroži):
_____________________________________________________________________________________________________________

(ime prireditve ali shoda)

NAMEN
PRIREDITVE
ALI SHODA:

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

kulturni
športni
zabavni
tržni
politični
verski
drugo:
________________________________________

OBLIKA
PRIREDITVE:

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)

razstava
predstava
mimohod
karneval
parada
koncert
filmska promocija
ples

i.) drugo:
________________________________________
LOKACIJA
PRIREDITVE
ALI SHODA:

parc. št. ____________________________________

OBSEG RABE
JAVNEGA
PROSTORA:

__________________ m2

ČAS TRAJANJA
PRIREDITVE
ALI SHODA:
(vključno s
pripravljalnimi in
zaključnimi deli)

Datum in ura začetka rabe javnega prostora:
__________________________________________

k.o. _______________________________________

Datum in ura konca rabe javnega prostora:
__________________________________________
Čas trajanja same prireditve ali shoda:
__________________________________________

PRIČAKOVANO
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV:

VRSTA OPREME IN NAČRT POSTAVITVE:

OPOMBE:

PRILOGE:
Skica ali kopija katastrskega načrta z vrisano lokacijo
Pooblastilo – če se vloga vlaga po pooblaščencu

Datum: ___________________

DA
DA - NE

Podpis vlagatelja: ______________________

Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZeIP,
32/16) se za izdajo dovoljenja za zaporo ceste zaradi prireditve plača taksa po tarifni številki 1 in
tarifni številki 30 v višini 44,50 EUR.

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

PRILOGA 1

Spodaj podpisani ________________________________________________________
vlagam tudi vlogo za izdajo dovoljenja za delno/popolno (ustrezno obkroži) zaporo javne ceste.

Izvajalec zapore: ________________________________________________________

OPOMBE:

Priloga:
- prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve - elaborat

Datum: ______________

Podpis vlagatelja: ____________________

