Taksni zavezanec:
Naziv zavezanca:
Naslov oz. sedež:
Odgovorna oseba:
Telefon:
Davčna številka:

ZADEVA:

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OGLAŠEVANJE IN REKLAMIRANJE –
PRIJAVA OBČINSKE TAKSE

V skladu s 3. členom Odloka o občinskih taksah v občini Laško (Uradni list RS, št. 41/08) in v
skladu z Odlokom o oglaševanju v občini Laško (Uradni list RS, št. 13/09) dajem vlogo za izdajo
dovoljenja za namestitev taksnih predmetov, ki posegajo na javno površino:
1. Opis taksnega predmeta za plačilo občinske takse

2. Kraj namestitve taksnega predmeta:

3. Čas in kraj namestitve taksnega predmeta:
Št. dni

Obdobje od

do

4. Namen oglaševanja/vrsta prireditve (označi in opiši)
o

komercialni namen _

o

za lastne potrebe _

o

oglaševanje za potrebe volitev

o

oglaševanje za humanitarne namene _

o
o

______________________________________
_______________________________________
_____________________________
_______________________

oglaševanje za prireditve, ki so neprofitne narave, pomembne za razvoj kulture,
športa, turizma in podobnih dejavnosti v Občini Laško
drugo _

________________________________________________

5. Podatki o začasnih objektih in napravah za oglaševanje:
VRSTA
NAPRAVE
ZA Število
Površina
OGLAŠEVANJE
prenosljivi panoji

OPIS
(eno/dvostransko)

slikovno ali pisno obdelana
vozila in panoji, ki jih
prenašajo ljudje
zastave
transparenti, ki se ne
postavljajo preko ceste
VRSTA
NAPRAVE
ZA Število
OGLAŠEVANJE
drugi premični objekti in
naprave (opis)

Površina

6. Podatki o stalnih objektih in napravah za oglaševanje:
VRSTA
NAPRAVE
ZA Število
Površina
OGLAŠEVANJE
veliki ploskovni objekti in
naprave za oglaševanjeplakatni panoji (12-90 m2)
mali ploskovni objekti in
naprave za oglaševanjeplakatni panoji (0,7-4,2 m2)
svetlobne vitrine-city light
(0,7-2,1
m2,
eno
in
obojestranski)
volumski objekti in naprave
–širina projekcije od 1,1
do1,8 m in višina 1,8-3,5 m,
različnih oblik
cestni transparenti (širina
do 8 m in višine do 1m)
obešanke na drogovih javne
razsvetljave
obvestilni in usmerjevalni
znaki oziroma table
slikovno ali pisno obdelane
stene zgradb, površine
gradbenih odrov, svetlobne
projekcije na stene zgradb
in talne površine
slikovna
oprema
talnih
javnih
površin,
konstrukcijskih elementov
javne infrastrukture (pokrovi
jaškov)
totem ali končna tabla

OPIS
(eno/dvostransko)

OPIS
(eno/dvostransko)
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7. Zvočne naprave (v primeru javnih prireditev - na lokaciji prireditev):

V

, dne

Podpis:

PRILOGE:

potrdilo o vplačilu upravne takse v vrednosti 22,60 EUR

soglasje upravljavca javnih površin (JP Komunala Laško )

geodetska podloga z vrisano lokacijo

podatki o objektu in napravi za oglaševanje

fotografija obstoječega stanja oziroma fotomontaža iz smeri, kamor bo usmerjeno reklamno
sporočilo obojestransko. če je objekt obojestranski)

zemljiškoknjižni izpisek (star največ tri mesece)

kopija katastrskega načrta (stara največ tri mesece)
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