
Priloga 3: Vloga za odmero občinske takse oziroma za oprostitev plačila občinske 
takse 

 

  _   
(priimek in ime taksnega zavezanca oz. naziv pravne osebe) 

  _   
(naslov oz. sedež) 

  _   
(matična številka) 
 

 _   
(davčna številka) 

_   
 

(zastopnik oz. pooblaščenec) 

  _   
(telefon) 

  @   
(elektronski naslov) 

 
 
 

OBČINA TREBNJE 
OBČINSKA UPRAVA 
www.trebnje.si 
E: obcina.trebnje@trebnje.si 
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 
T: 07 348 11 00 

 
 

VLOG A ZA ODMERO OB Č INSKE T AKSE/ 
ZA OPROSTITEV PLA Č ILA OB Č INSKE T AKSE 

za uporabo obvestilnega mesta 
 
 

1. PODATKI O OBJEKTU ALI NAPRAVI PLAKATIRANJA IN OBVEŠČANJA: 
 

 
Vrsta objekta ali naprave 

Število 
objektov ali 

naprav 

Enostransko ali dvostransko 
obvestilno mesto (ustrezno označite) 

- slikovno ali pisno obdelana/-e stena/-e 
zgradbe 

  

- velika samostoječa ali stenska tabla   
- mala samostoječa ali stenska tabla   
- plakatni steber: okrogli ali tristrani   
- obešanka na drogu javne razsvetljave   
- platno na slepih fasadah stavb in na 

gradbenih odrih 
  

- objekt za obešanje transparentov   

- stenska tabla na gradbiščni ograji   

- objekt s poslikavami na platnih 
gradbenih odrov 

  

- prenosno ulično oglasno stojalo tipa A 
ali drugega tipa 

  

- cestno vozilo ali prikolica   

- drug razstavni eksponat   

- velika samostoječa ali stenska 
svetlobna vitrina 

  

- mala samostoječa ali stenska 
svetlobna vitrina 

  

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si


- vitrina na avtobusnem postajališču   
- vrtljiva lamelna samostoječa ali 

stenska tabla 
  

- samostoječ ali stenski svetlobni 
prikazovalnik 

  

- drugo:      
 

2. PODATKI O VELIKOSTI OGLAŠEVALSKE POVRŠINE OBJEKTA ALI NAPRAVE ZA 
PLAKATIRANJE ALI OBVEŠČANJE: 

 
 

Vrsta objekta ali naprave 
Dimenzije objekta ali naprave 
(navedite dimenzije za vsakega, 

če se med seboj razlikujejo) 
- svetlobna samostoječa ali stenska tabla  

- nesvetlobna samostoječa ali stenska tabla  

- samostoječa svetlobna vitrina  

- vitrina na avtobusnih postajališčih  

- plakatni steber  

- slikovno ali pisno obdelana/-e stena/-e 
zgradbe 

 

- svetlobni ali vrtljivi prikazovalnik  

- obešanka na drogovih javne razsvetljave  

- transparent  

- raznos, raztros oz. razdeljevanje obvestilih 
sredstev 

 

- nameščanje obvestilnih sredstev na cestna 
vozila ali prikolice 

 

- drugo:     
 

3. PODATKI O ČASU TRAJANJA POSTAVITVE: 
- datum odstranitve obvestilnega mesta:  (če je postavitev časovno omejena) 
- datum  zadnje  izdane  odločbe  o  odmeri  občinske  takse:  (v kolikor je 

posamezno obvestilno mesto postavljeno dlje kot eno leto in je zanj že bila izdana odločba o odmeri 

občinske takse) 

 
4. RAZLOG OPROSTITVE PLAČILA OBČINSKE TAKSE (izpolni le taksni zavezanec, ki uveljavlja 

oprostitev plačila občinske takse): 
 

Oprostitev plačila občinske takse uveljavljam na podlagi  . odstavka  . člena Odloka o 

plakatiranju in obveščanju na območju Občine Trebnje, z utemeljitvijo:     
 

 

 
Spodaj podpisani/a v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, dovoljujem uporabo 
in obdelavo mojih osebnih podatkov v postopku, ki bo uveden na podlagi te vloge. 
 
 

V  , dne _   
(kraj) (datum) 

 
Žig    __ za 

pravne osebe  (podpis vlagatelja) 

 
Upravna taksa: 

- Taksa po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 
84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) v skupnem znesku 22,60 € je plačana.  

- Upravno takso se lahko plača s plačilno kartico v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ali z nakazilom (pri 
pooblaščenih izvajalcih plačilnega prometa, preko spletnih bank ipd.) v občinski proračun, IBAN SI56 0110 0010 0013 047, UJP, 
sklic 00, referenca 7111. 
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