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OBČINA BOVEC 
Trg golobarskih žrtev 8 
5230 Bovec 
Telefon: 05/3841-900 
Telefaks: 05/3841-915 
e-mail: obcina.info@bovec.si 
 

 
 
 
 

 

  

 
VLOGA ZA RABO JAVNIH POVRŠIN 

za oglaševanje, organizacijo porok, snemanje filma ali reklamnega oglasa 
oz. drugo posebno rabo 

 
na podlagi Odloka o občinskih taksah v Občini Bovec (Ur.l. 37/2018)  

 

 
1. PODATKI O VLOŽNIKU 

Ime in priimek oz. naziv:  

Naslov oz. sedež:  

Pošta:   Poštna številka:  

Telefon:   e-naslov:  

Davčna številka vložnika:  

Kontaktna oseba:  

Kontaktni podatki kontaktne osebe:  

 
2. PODATKI O RABI JAVNIH POVRŠIN 
 

a. Predvidena lokacija postavitve oglaševalskega objekta/lokacija poroke/lokacija 

snemanja idr. (ime lokacije): 

 
 
 

Parcelna št.:    k.o.   

Parcelna št.:    k.o.   

Parcelna št.:    k.o.   

 
b. Čas izvedbe: 

 

trajno; 

 
od  (datum) do  (datum), skupaj:  (dni) 

 
 

c. Opis, oblika in dimenzije oglaševalskega objekta: 
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Vložnik   s podpisom te vloge 
izrecno izjavljam, da imam za oglaševanje / organizacijo poroke / snemanje filma ali 
reklamnega oglasa oz. drugo posebno rabo, ki je predmet te vloge, pridobljena vsa 
dovoljenja, skladno z veljavno zakonodajo, ki omogočajo opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet te vloge. 
 
Vložnik je dolžan sam na svoje stroške poskrbeti za primerno zavarovanje dogodka 
ali objekta. 
 
Vložnik   s podpisom te vloge 
izrecno izjavljam, da v zvezi s to vlogo prevzemam vso odgovornost za morebitno 
nastalo škodo na stvareh in ljudeh. 
 
Vložnik je na podlagi Odloka o občinskih taksah v Občini Bovec (Ur.l. 37/2018) dolžan 

plačati občinsko takso. 

Ta vloga je podlaga za izdajo odločbe, s katero Občina Bovec ugodi/ ne ugodi predmetni 

vlogi in določi točen znesek občinske takse, ki jo je vložnik dolžan plačati. 

 
Ta vloga je podlaga za izdajo odločbe, s katero Občina Bovec ugodi/ ne ugodi predmetni 

vlogi in določi točen znesek občinske takse, ki jo je vložnik dolžan plačati. 

 
 
Varstvo osebnih podatkov 
Občina Bovec bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen postopka po tej 
vlogi. Občina Bovec bo podatke varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih 
neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina Bovec podatkov ne bo 
posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. 
Seznanjen/a/i sem/smo, da imam/o glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name/na nas, 
pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelovanja, izbrisa, prenosljivosti in 
ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom 
pravic). 
 
 Vložnik: 
  
  
 
 
   

kraj in datum  podpis 
 

 
Po Zakonu o upravnih taksah - ZUT (Uradni list RS, št. 106/10, 32/16)  je treba za vlogo plačati upravno takso po 
tarifni številki 1 v višini 4,50 EUR in upravno takso za odločbo plačati upravno takso po tarifni št. 3 v višini 18,10 EUR, 
torej za vlogo in odločbo je taksni zavezanec dolžan plačati upravno takso v skupni višini 22,60 EUR. 
 
Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna 
dokazila. 
 
Upravno takso lahko plačate na enega od naslednjih načinov: 

- gotovinsko v sprejemni pisarni Občine Bovec  

- na transakcijski račun Občine Bovec št. SI56012064060309109 sklic SI11  75051-7111002. 
 
V primeru plačila s položnico je treba vlogi priložiti dokazilo o plačilu.  


