OBČINA TRZIN
www .t rzi n.s i
22  1236 TRZIN
01 564 45 44  E IN FO @ T RZIN . SI
MŠ 1358561000  DŠ SI 33714789
TRR 01386-0100001846  ŠT PU 76848
MENGEŠKA CESTA
T

PODATKI O VLOŽNIKU
ime in priimek/ime podjetja:
polni naslov:
telefon:
e-pošta:

VLOGA ZA IZDAJO ODLOČBE O OBVEŠČANJU IN OGLAŠEVANJU OB JAVNIH CESTAH
(A-panoji)
Odlok o oglaševanju, plakatiranju in obveščanju na območju Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 6/2012)
Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/15-uradno prečiščeno
besedilo in 3/20)
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Ur. v. Občine Trzin, št. 8/2010, 7/2011, 1/2013, 5/2013,
6/2013, 3/2016, 2/2018 , 6/2020, 11/2020 in 14/2020); v nadaljevanju OPN);

Lokacije postavitve začasnih objektov za oglaševanje in obveščanje na javnih površinah (A-panoje):
opomba: *** 1x ali 2x (na lokaciji je možna postavitev dveh panojev - po enega na vsaki strani ulice)
Območje OIC (željeno lokacijo je potrebno obkljukati):
ob cesti Dobrave od križišča z G2 do križišča Blatnica-Motnica-Dobrave
 (a) ob uvozu v OIC
 (b) ob izvozu iz OIC
 (c) pred objektom »Piramida« (Blatnica 1)
Območje Mlak in prvotnega naselja Trzin (željeno lokacijo je potrebno obkljukati):
 ob Mlakarjevi ulici od krožišča do križišča z Ulico Rašiške čete - 1x ali 2x
 ob Kidričevi ulici od Mlakarjeve ulice do razcepa pri objektu Kidričeva ulica 41 - 1x ali 2x
 ob Kidričevi ulici od krožišča z Mlakarjevo ulico do vstopa na parc. št. 838/23 k.o. Trzin - 1x ali 2x
 ob Ljubljanski cesti (avtobusna postaja pri banki) - 1x ali 2x
 ob Ljubljanski cesti (avtobusna postaja pri mostu čez Pšato) - 1x ali 2x
 ob Ljubljanski cesti (avtobusna postaja pri gasilskem domu) - 1x ali 2x
 na območju ST 2/1-1 ob notranji slepi ulici (slepi krak Ljubljanske proti CIH) - 1x ali 2x
 ob Mengeški cesti pri objektu Mengeška cesta 9 (KUD)
 ob Mengeški cesti od križišča z G2 do križišča z Ljubljansko cesto
 ob Jemčevi cesti pri objektu Jemčeva 40 (»Jefačn'kova domačija«)
 ob cesti Za hribom ob parkiriščih pred cerkvijo

Druge lokacije na javnih površinah v lasti Občine Trzin, če ne gre za namen volilne in referendumske kampanje:







Čas postavitve začasnih objektov za oglaševanje in obveščanje (A-panoji):
od vključno dne ___________ do vključno dne ______________ (največ do 30 dni).
Upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO,
84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) je potrebno za vlogo plačati upravno takso tarifna št. 1 v višini 4,50 €
in za odločbo upravno takso tarifna št. 30k v višini 36,20 €.
Upravna taksa se nakaže na podračun Občine Trzin odprt pri UJP št.: 01386 5860309113 sklic 11 76848-7111002 ali plača v
gotovini ali pa s plačilno kartico na vložišču Občine Trzin, v času uradnih ur vložišča za poslovanje s strankami.
Občinska taksa: Odlok o občinskih taksah v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/07, 7/13 in 10/15) v Tarifi taks
določa, da se po tarifni številki 2 za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah, transparentih, elektronskih
napravah in podobno, ki so postavljeni na javnih mestih in so začasnega značaja do velikosti 2 m 2, plača občinska taksa v višini
10 točk dnevno. Višina točke, ki je določena v Odloku o občinskih taksah v Občini Trzin, skladno s Sklepom o določitvi
vrednosti točke za izračun občinske takse za leto 2021 (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/20) znaša 0,07 EUR. Vrednost
občinske takse se izračuna po naslednji enačbi: število panojev, velikosti do 2 m² x 10 točk dnevno x št. dni x 0,07 EUR.
Občinska taksa se nakaže na TRR Občine Trzin št. 01386 5860324730; Sklic: 19-vaša davčna številka-07137 ali plača v gotovini
ali pa s plačilno kartico na vložišču Občine Trzin, v času uradnih ur vložišča za poslovanje s strankami. Taksa se plača pred
prevzemom odločbe in pred postavitvijo začasnih objektov za oglaševanje in obveščanje.
S podpisom potrjujem pravilnost podatkov navedenih v vlogi.
S podpisom dajem Občini Trzin soglasje za obdelavo v vlogi navedenih osebnih podatkov za namen izdaje odločbe.
Občina bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij
podatkov nepooblaščenim osebam. Občina se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji
osebi brez pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za občino izvajajo naloge občine skladno s
pogodbo obdelavi osebnih podatkov.
Občina bo podatke obdelovala zgolj v okviru izbranega načina do preklica privolitve za posamezni način obdelave.
Seznanjen/a sem, da lahko v vsakem trenutku prekličem uporabo svojih osebnih podatkov na isti način kot sem privolitev
podal/a.
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).

Datum: ____. ____. 20____

Podpis vložnika: ___________________

