VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PLAKATIRANJE NA OBMOČJU OBČINE
ŠMARJEŠKE TOPLICE IN PRIJAVA TAKSNE OBVEZNOSTI

PODATKI O ZAVEZANCU:
Naziv zavezanca:
Polni naslov:
Odgovorna oseba:
Davčna številka:
Kontakt:

PODATKI O PLAKATIRANJU:
Datum in namen
dogodka katerega se
oglašuje:

Časovno obdobje
plakatiranja:

Število plakatov:

Velikost plakatov
(ustrezno obkroži):
A4

A3

A2

Plakatna mesta v Občini Šmarješke Toplice (obkrožite lokacijo, kjer bi želeli
oglaševati).
Plakatna mesta so obojestranska, tako, da navedite ali bi želeli oglaševati na obeh
straneh ali samo na eni).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Naselja
Šmarješke
Toplice
Šmarješke
Toplice
Radovlja
Draga
Bela Cerkev
Dolenje
Kronovo
Orešje
Gorenja vas
Vinica
Šmarjeta
Zbure

Lokacija
Pri avtobusni postaji pri SPS
Prinovec
Pri avtobusni postaji nasproti
SPS Prinovec
Pri avtobusni postaji
Pri podvozu avtoceste
Pri avtobusni postaji
Na vhodu v naselje

Obojestransko/enostransko

Pri avtobusni postaji
V križišču na začetku naselja
Pri športnem parku
Pri avtobusni postaji
Pri avtobusni postaji

Podpisani sem seznanjen z vsebino Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine
Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 31/2016).
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 - UPB5, (Uradni list RS,
št. 106/10 –
uradno
prečiščeno
besedilo, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 –
ZZelPJ, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je potrebno plačati upravno takso v višini 22,60 € (4,50 € za vlogo
po Tarifni št. 1 in 18,10 € za odločbo po Tarifni št. 3)
Upravno takso se lahko plača s plačilnim nalogom na banki/pošti ali preko interneta.
namen plačila »Upravna taksa«,
naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice,
številka računa: 01406-6060309135,
referenca: 11-77054-7111002-2019,
BIC koda Banke Slovenije BSLJSI2X.
Kot dokazilo o plačani upravni taksi je potrebno poleg vloge priložiti potrdilo o plačani
taksi.
Pred namestitvijo plakatov je izvajalec oz. zavezanec dolžan občini plačati občinsko
takso na podlagi Odloka o občinskih taksah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list
RS, št. 9/2010), kar se določi z odločbo občinske uprave ter poskrbeti, da bodo vsi
plakati pred izvedbo plakatiranja opremljeni s štampiljko občinske uprave.

OSEBNI PODATKI
Občina bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen izvedbe postopka
obravnave vloge za pridobitev dovoljenja za plakatiranje na območju Občine Šmarješke
Toplice in prijave taksne obveznosti, na podlagi Odloka o plakatiranju in oglaševanje na
območju Občine Šmarješke Toplice in 21. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), ter jih hranila in varovala skladno z roki določenimi
v klasifikacijskem načrtu občine. Občina bo podatke varovala na primeren način, tako da ne
bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.
Občina podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. Občina bo
omogočila obdelavo oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem.
Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem
profilov. V primeru oddaje sporočila so zahtevani podatki obvezni ravno tako soglasje za
uporabo osebnih podatkov in brez le-teh sporočilo ne bo popolno, zato ga ne bo mogoče
oddati.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico
seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo v politiki
zasebnosti.

Kraj:
Datum:
Žig pravne osebe

Podpis zavezanca:

