PODATKI O VLOŽNIKU

prostor za potrditev prejema

(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)

(naselje, ulica in hišna številka)

(poštna številka in pošta)

(telefon)

IZPOLNI OBČINA

(elektronska pošta)

Navodila za izpolnjevanje vloge
Vloga se uporablja za pridobitev dovoljenja, postavitev gostinskega vrta, kioska, cvetličnega korita, samopostrežnega
avtomata, polnilne točke, gradbenega odra, za izvedbo javnih prireditev, javnih shodov z opremo, v primeru, da je za
izvedbo dogodka potrebna kakršnakoli začasna sprememba prometne ureditve, mora vložnik najprej izdelati projekt
(elaborat) zapore in prometne ureditve.

VLOGA ZA POSEBNO IN PODREJENO RABO JAVNE POVRŠINE
Spodaj podpisani vložnik prosim za izdajo dovoljenja za posebno rabo javnih površin za :

A. Druga posebna raba: (gostinski vrt, kiosk, prodajni objekt, premična stojnica, vozilo za prodajo,
vitrina, izložba, uta za kostanj, cvetlično korito, samopostrežni avtomat, polnilna točka, gradbeni oder, drugo):

_____________________________________________
B. Javna prireditev ali shod z opremo: (tip in naziv):

_____________________________________________
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I. DRUGA POSEBNA RABA
Predvidena lokacija za posebno in podrejeno rabo javne površine je:
__________________________________________________________________________________________
Vrsta opreme: (navedite namen in načrt postavitve)
__________________________________________________________________________________________
Posebna raba javne površine bo trajala: (datum/i)_________________________ med _______in _______ uro
K vlogi prilagam priloge (označite):
dovoljenje za opravljanje dejavnosti
seznam opreme
prikaz umestitve opreme z navedenimi dimenzijami
drugo:_______________________________________________________________________

II. JAVNA PRIREDITEV ALI SHOD Z OPREMO
Predvidena lokacija za posebno in podrejeno rabo javne površine je:
__________________________________________________________________________________________
Vrsta opreme: (navedite namen in načrt postavitve)
__________________________________________________________________________________________
Posebna raba javne površine bo trajala: (datum/i)_________________________ med _______in _______ uro
Pripravljalna in zaključna dela na prireditvenem prostoru za javno prireditev ali shod z opremo:
(datum/i)___________________________________________________________med _______in _______ uro
K vlogi prilagam priloge (označite):
dovoljenje za opravljanje dejavnosti
seznam opreme
prikaz umestitve opreme z navedenimi dimenzijami
kratek opis oziroma program v primeru podaje vloge za javno prireditev
drugo:_______________________________________________________________________

Na podlagi 18. člena tega odloka so plačila uporabnine oz. občinske takse oproščeni zavezanci:

-

organizacije oziroma društva s sedežem v občini Medvode pri opravljanju turistične, kulturne, športne,
gasilske, verske in humanitarne dejavnosti,

-

politične stranke, nestrankarske liste in neodvisni kandidati v času volilne kampanje, za prireditve in stojnice na
za ta namen določenih javnih mestih,

-

nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene,
osebe javnega prava za opravljanje javnih nalog razen javna podjetja,
za postavitev gradbenega odra ali gradbišča v obdobju prvih petnajst dni od sklenitve pogodbe z občino.
da
ne
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Podpisani s podpisom in z označitvijo z 'X' v okence pred namenom obdelave:



soglašam in dovoljujem, da Občina Medvode zbira, obdeluje in hrani moje zgoraj navedene osebne podatke
za potrebe izdaje akta na podlagi te vloge

Zbrane podatke bo Občina Medvode obdelovala in varovala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o
varstvu podatkov oz. GDPR) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88).
Občina Medvode se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam.
Zbrane osebne podatke bo Občina Medvode hranila skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine oz. do
preklica privolitve posameznika.
Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu privolitve posreduje na naslov Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do podatkov, ki se
nanašajo nanj, uveljavlja pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in
prenosljivosti podatkov.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Občine Medvode je doc. dr. Miha Dvojmoč, e-naslov:
miha.dvojmoc@infocenter.si, tel. št.: 031 692 524.
Obveščamo vas, da imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
ki je: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, Ljubljana.

Datum:__________________

Žig

Podpis:____________________

Vložnik vlogo pošlje po pošti na naslov Občina Medvode, Oddelek za splošne, premoženjsko pravne in
družbene zadeve, Cesta komandanta staneta 12, 1215 Medvode ali po elektronski pošti na naslov
obcina@medvode.si ali jo osebno vloži v sprejemni pisarni Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
Vlogo je potrebno vložiti najmanj 30 dni pred predvidenim pričetkom posebne rabe javnih površin.
Upravna taksa:
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J in
32/16) je potrebno za izdajo dovoljenja plačati upravno takso po tarifni št. 1 in 3 v višini 22,60 EUR.
Upravno takso lahko plačate na enega od naslednjih načinov:
•
z gotovino ali s plačilno oziroma kreditno kartico: v sprejemni pisarni Občine Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode (ponedeljek, torek. četrtek med 8.00 in 15.00 uro, sreda med 8.00 in 17.00 uro in
petek med 8.00 in 13.00 uro);
•
s položnico pri banki ali elektronsko: za namen plačila: »plačilo upravne takse«, koda namena: GOVT, na
naziv prejemnika: Občina Medvode, naslov: Cesta komandanta Staneta 12, kraj: Medvode,
številka računa: SI56 0127 1471 0309 132, referenca: 11 75701-7111002
V primeru plačila s položnico ali gotovino je potrebno k vlogi priložiti dokazilo o plačilu.

Če vložnik ni zavezanec za plačilo upravne takse, mora za to navesti ustrezne razloge iz Zakona o
upravnih taksah.
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UPORABNINA
19. člen Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Medvode določa:
Višina uporabnine za uporabo javne površine, brez davka na dodano vrednost, znaša:
gostinski vrt
do vključno 10 m²
od 11 m² do vključno 15 m²
od 16 m² do vključno 25 m²
nad 26 m²

600,00
800,00
1.200,00
2.000,00

EUR/sezono
EUR/sezono
EUR/sezono
EUR/sezono

kiosk
do vključno 7 m²
od 8 m² do vključno 12 m²
od 13 m² do vključno 25 m²
nad 26 m²

500,00
700,00
1.700,00
3.000,00

EUR/leto
EUR/leto
EUR/leto
EUR/leto

5,00
8,00
12,00
20,00

EUR/dan
EUR/dan
EUR/dan
EUR/dan

vitrine, izložbe
do 1 m²
od 1 m² do vključno 5 m²
nad 5 m²

200,00
400,00
700,00

EUR/leto
EUR/leto
EUR/leto

drugo
uta za prodajo kostanja
cvetlično korito
vozilo, namenjeno za prodajo po območju občine
samopostrežni avtomat
stojalo za brezplačne časopise
polnilna točka
gradbeni oder ali gradbišče
tabla do velikosti 0,70 m × 1,00 m
razna oprema za posamezni kos

200,00
30,00
15,00
200,00
200,00
500,00
0,50
70,00
10,00

EUR/sezono
EUR/leto
EUR/dan
EUR/leto
EUR/leto
EUR/leto
EUR/ m²/dan
EUR/leto
EUR/leto

prodajni objekt, premična stojnica oziroma vozilo za prodajo
do vključno 5 m²
od 6 m² do vključno 10 m²
od 11 m² do vključno 15 m²
nad 16 m²

TAKSA
23. člen Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Medvode določa:
Višina takse za uporabo javne površine, brez davka na dodano vrednost, znaša:
prirejanje razstav, promocija, druge predstavitve
javna prireditev
površina do vključno 1.500 m²
površina nad 1.500 m²

20,00
200,00
600,00

V ceno uporabnine za gostinski vrt je vključena tudi uporabnina za postavitev opreme gostinskega vrta, v
kolikor se nahaja znotraj območja gostinskega vrta.
V kolikor posamezen prosilec zaprosi za postavitev več prodajnih objektov, premičnih stojnic oz. vozil,
namenjenih za prodajo izdelkov, v imenu več prodajalcev (organizator sejma), se skupna uporabnina določi
kot seštevek uporabnin za posamezno stojnico.
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