
 
 

OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI 
Trg talcev 4, Središče ob Dravi 

Telefon: 02/741-66-12 
E-mail:obcina.sredisce.ob.dravi@siol.net 

www.sredisce-ob-dravi.si 

_________________________________________________________________________ 

 

PODATKI O VLAGATELJU 

 

Ime in priimek / Naziv  

Naslov / Sedež  

Telefon / GSM  

Ime zakonitega zastopnika  

Davčna številka:  

 

 

 

VLOGA 

ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PLAKATIRANJE IN PRIJAVA 

TAKSNE OBVEZNOSTI 
 

 

Pristojni občinski organ prosim za dovoljenje za plakatiranje na območju občine Središče ob Dravi  

 

 

1. Podatki o dogodku in plakatiranju : 

Datum in namen dogodka zaradi katerega 

se plakatira 

 

 

Skupno število plakatov  

 

Velikost plakatov (obkroži)         

          A4          A3           A2            A1 

Časovno obdobje plakatiranja (od-do)  

 

 

 

2. plakati bodo izobešeni na naslednjih plakatnih mestih 

LOKACIJA DA NE 

Pri občinski zgradbi  

 

  

Pri trgovini MERCATOR 

 

  

V Šalovcih 

 

  

Na Grabah 

 

  

V Godenincih 

 

  

V Obrežu 

 

  

 

 

http://www.sredisce-ob-dravi.si/


 

 

3. Izjava vlagatelja: 

Seznanjen sem z vsebino Odloka o plakatiranju v Občini Središče ob Dravi ( Uradno glasilo Občine 

Središče ob Dravi št. 9/09). Seznanjen sem, da plakate namestim na plakatna mesta sam in jih 

odstranim s plakatnih mest v roku 3 dni po datumu prireditve.  

 

S podpisom potrjujem pravilnost podatkov, navedenih v vlogi. 

 

 

 

Kraj in datum 

_____________________________ 

    ________________________ 

                                                               Podpis vlagatelja 

 

 

 

 

 

Takse za plakatiranje ne plačuje Občina Središče ob Dravi, ter javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali 

soustanoviteljica  je Občina Središče on Dravi. Plačila takse so opravičena društva s sedežem v Občini 

Središče on Dravi, izključno za oglaševanje dogodkov iz osnovne dejavnosti društva ter humanitarne 

in zdravstvene organizacije. 

 

 

 

III. IZPOLNI PRISTOJNI ORGAN LOKALNE SKUPNOSTI 

 

1. Občina potrjuje, da je bila taksa v višini 5,00 EUR plačana. 

2 Občina soglaša z namestitvijo plakatov   

 

 

Podpis pooblaščene osebe: 

 

Datum: ___________________                              __________________________ 

 

 

 

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov: 

 

Občina bo osebne podatke obdelovala za namen obravnave dovoljenja za plakatiranje.  

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu 

občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov 

nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov 

izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, 

ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu  občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za 

dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja 

avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V kolikor potrebni osebni 

podatki ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna. 

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. 


