Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet
Ufficio attività economiche, ambiente e traffico

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA NAMESTITEV ZASTAV NA JAVNEM KRAJU
1. Podatki o vlagatelju (obvezno izpolniti):
ime in priimek oz.
naziv pravne osebe:
naslov prebivališča
oz. poslovni naslov:
telefon:

e-mail naslov:

Podatki o pooblaščencu (izpolniti po potrebi in obvezno priložiti pooblastilo):
ime in priimek oz. naziv
pravne osebe:
naslov oz. sedež
pooblaščenca:
telefon pooblaščenca:
e-mail naslov
pooblaščenca:

2. Podati o namestitvi zastav/e:
V skladu z 8. členom Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu (Uradni list RS, št.
112/2005) prosim(o) za izdajo dovoljenja za namestitev zastav(e)

a) z logotipom podjetja
b) z logotipom prireditve
c) drugo

Število zastav, ki bi jih namestili:
iz točke a)

Dimenzije zastav(e):
iz točke a)

iz točke b)

iz točke c)

iz točke b)

iz točke c)

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 330
2021-06-1

Namen nameščanja zastav(e)

Javni kraji, kjer bi namestili zastavo(e) (navedite ceste, ulice itd.)
Iz točke a)

Iz točke b)
Iz točke c)

Obdobje (navedite natančne datume; največ 15 dni zaporedoma):
iz točke a)

iz točke b)

iz točke c)

Drugo

IZJAVA
Izjavljamo, da smo seznanjeni z Odlokom o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu (Uradni
list RS, št. 112/2005), ki v 8. členu določa, da:
- nameščanje in snemanje zastav sme izvajati le javno podjetje Marjetica Koper,
- nameščanje zastav z logotipi podjetij, prireditev ali drugih podobnih zastav je
podrejeno nameščanju zastav po naročilu pristojnega urada oziroma župana,
direktorja občinske uprave ali od njega pooblaščene osebe oziroma organa ter da
stroške snemanja in morebitnega ponovnega nameščanja zastav z logotipi
podjetij, prireditev ali drugih podobnih zastav zaradi te podrejenosti nosi v celoti
naročnik nameščanja zastav z logotipi podjetij, prireditev ali drugih podobnih
zastav.
Datum:

3. Priloga:
•

Podpis:

upravna taksa: 22,60 €

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s
sklicem 11 75493-7111002-3502002 in kodo namena GOVT.

Vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namen izvedbe postopka. Informacije o obdelavi osebnih podatkov in
politiki varstva so dostopne na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si/varovanje-osebnih-podatkov/) in
v tiskani obliki na vložišču Mestne občine Koper.

