
VLAGATELJ: 

(priimek in ime, naziv pravne osebe) 

(naslov) 

(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 

V L O G A Z A P R I D O B I T E V D O V O L J E N J A 
za postavitev, ureditev in vzdrževanje obvestilnega mesta 

1. PODATKI O LOKACIJI, NA KATERI ŽELIM POSTAVITI OBVESTILNO MESTO

- številka zemljiške parcele:

- katastrska občina:

- lokacija (naselje, ulica, hišna številka):

2. VRSTA OBJEKTA ALI NAPRAVE PLAKATIRANJA IN OBVEŠČANJA:

- vrsta objekta ali naprave plakatiranja in obveščanja (ustrezno označi ali dopolnite):
slikovno ali pisno obdelana stena stavbe 
velika samostoječa ali stenska tabla 
mala samostoječa ali stenska tabla 
plakatni steber: okrogli ali tristrani 
obešanka na drogu javne razsvetljave 
platno za na slepo fasado stavbe ali na gradbeni oder 
objekt za obešanje transparentov 
velika ali mala stenska tabla za na gradbiščno ograjo 
poslikava na platno 
prenosno ulično oglasno stojalo tipa A ali drugega tipa: 
cestno vozilo ali prikolica 
velika samostoječa ali stenska svetlobna vitrina 
mala samostoječa ali stenska svetlobna vitrina 
vitrina na avtobusnem postajališču 
vrtljiva lamelna samostoječa ali stenska tabla 
samostoječ ali stenski svetlobni prikazovalnik 
razstavni eksponat in sicer:   
drugo:   

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


3. PODATKI O OBJEKTU ALI NAPRAVI PLAKATIRANJA IN OBVEŠČANJA: 
 

- dimenzije objekta (višina, širina v metrih):   

- velikost oglaševalske površine v m2:   

- gradbeni material:   

- način izvedbe objekta:   
 

- datum namestitve obvestilnega mesta:    

- datum odstranitve obvestilnega mesta:  (če je postavitev časovno omejena) 

 
4. NAMEN POSTAVITVE OBVESTILNEGA MESTA: 

□ postavitev obvestilnega mesta za izvajanje izbirne 
□ gospodarske javne službe (le za koncesionarja) 
□ postavitev obvestilnega mesta za lastne potrebe začasna postavitev obvestilnega mesta za 

potrebe volilne ali referendumske kampanje 
 

Obvezne priloge: 
• grafični prikaz situacije z označbo obvestilnega mesta s priloženo fotografijo obstoječega stanja iz smeri, 

kamor bo usmerjeno sporočilo (če je sporočilo obojestransko, fotografijo iz obeh smeri), 
• dokazilo o pravici uporabe dela objekta ali zemljišča, ki se bo štelo za obvestilo mesto oz. soglasje 

lastnika zemljišča, v kolikor to ni subjekt, ki oglašuje, 
• dovoljenje pristojnega upravnega organa, v kolikor postavitev obvestilnega mesta pomeni poseg v 

prostor in se takšno dovoljenja skladno s predpisi, ki urejajo poseg v prostor, zahteva. 
 
 
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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