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VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA OGLAŠEVANJE IN 

REKLAMIRANJE TER PRIJAVA TAKSNE OBVEZNOSTI 
 
 
 

1. PODATKI O VLAGATELJU:  
 

Ime in priimek oz. naziv:………………………………………………………………...............……. 

naslov:  …………………………………………………………………………………....................... 

davčna številka: …………………………………………………….. 

kontaktna oseba:………….………………….……………………  

telefon ………...…………..……   

 
 
 

2. PODATKI O DOGODKU IN OGLAŠEVANJU:  
 

Kraj izobesitve transparenta:  nad državno cesto pred naseljem Moste iz smeri 

Kamnika 

  v križišču državnih cest pri Kralju v Mostah  

 nad lokalno cesto v Komendi pri Gasilskem domu 

 ob lokalni cesti Kranjska pot pri odcepu od 

državne ceste Mengeš-Kranj   

 

  

Datum in namen:  

  

  

 
 

 

  

Časovno obdobje (od – do) :  

  

Velikost transparenta:  
 
 
 
3. IZJAVA:  

 
S to vlogo prijavljam in izjavljam taksno obveznost v skladu z veljavnimi predpisi tako, da se naj 
navedeni podatki na vlogi upoštevajo za odmero takse. 
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4. PLAČILO UPRAVNE TAKSE:  
 

Po Zakonu o upravnih taksah ((Ur.l. RS, 106/10-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/16-
ZUT-I) je potrebno plačati upravno takso v višini 40,70 €. (4,50 € za vlogo po tar. št. 1  in 36,20 € za 
odločbo po tar. št. 30 k) 
Takso lahko plačate na sledeč način:  

- z gotovino v vložišču Občine Komenda ali  
- s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko na računa: 

 št. IBAN: SI56 0110 0564 0309 182; referenca: 11 76635-7111002; BIC banke: 
BSLJSI2X (tar.št.1: 4,50 €) in 

 št. IBAN: SI56 0110 0564 0355 160; referenca: 11 76635-7111207; BIC banke: 
BSLJSI2X (tar.št.30: 36,20 €) 

V primeru plačila s položnico ali elektronsko je potrebno vlogi priložiti dokazilo o plačilu.  
V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ji ne bo priloženo dokazilo o plačilu, bo 
v skladu s 16. členom ZUT izdan plačilni nalog, neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo 
pa bo podlaga za obračun zamudnih obresti in posredovanje pristojnemu davčnemu organu v 
izvršitev. Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz 
zakona in priložite ustrezna dokazila 

 
 
 

5. INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV: 
 

Občina Komenda bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za izdajo dovoljenja za 
oglaševanje in reklamiranje ter prijavo taksne obveznosti na podlagi Zakona o cestah. 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 pooblaščenim 
uporabnikom, ki so pooblaščeni za dostop do  osebnih podatkov. Občina pri obdelavi osebnih podatkov 
iz te vloge ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 
Zagotovitev podatkov je potrebna, v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni vloge ne bo možno 
obravnavati. Osebni podatki se NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 
 
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 na preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo 

osebnih podatkov: e-pošta: varstvopodatkov@komenda.si. 
 
 
 

 
Kraj in datum: 

  
Podpis in žig vlagatelja: 
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