OBČINA MIRNA
Glavna cesta 28
8233 Mirna
T 07 30 47 153
obcina@mirna.si
http//www.mirna.si

Številka:
Datum:
PRIJAVA TAKSNE OBVEZNOSTI
I. PODATKI O ZAVEZANCU
Naziv zavezanca:
Polni naslov:
Odgovorna
oseba/zakoniti
zastopnik
Davčna številka:
Telefon/e-mail:

II. PODATKI O TAKSNEM PREDMETU
1. Vrsta taksnega predmeta (obkroži):
a) uporaba javnih površin za prirejanje razstav, zabavnih in drugih prireditev,
b) oglaševanje na javnih mestih,
c) parkiranje na javnih površinah,
d) uporaba javnega prostora za kampiranje,
e) druge oblike uporabe javnih površin.
Izpolnite zahtevane podatke pod številko, katero ste obkrožili zgoraj.
a. TARIFA 1: Podatki o taksnem predmetu/storitvi za uporabo javnih površin za prirejanje
razstav, zabavnih in drugih prireditev

Naziv prireditve oz. dogodka
Lokacija prireditve oz. dogodka
Datum uporabe javne površine (od-do)
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Podatki za obračun
Zap.št. Opis površine za uporabo
Uporaba površine v m2
1
Asfaltirane,betonske,
tlakovane
površine
2
Ostale vzdrževane površine

št. dni uporabe

b. TARIFA 2: Podatki o taksnem predmetu/storitvi za plakatiranje in oglaševanje na javnih
mestih
Lokacija namestitve
Čas namestitve (od-do)

Podatki za obračun
Za reklamne panoje, transparente, oglasne omarice, vitrine, reklamne napise in upodobitve na
fasadah zgradb ipd., ki so trajno pritrjeni ali postavljeni na javnih mestih (letno)
Zap.št. Velikost taksnega predmeta v m2
Velikost taksnega
Osvetljenost
predmeta v m2
(označi z x)
(označi z x)
1
do 1
2
1-2
3
nad 2-5
4
nad 5-10
5
nad 10
Začasno postavljeni panoji, transparenti itd., izobešeni ali postavljeni na javnih mestih
Zap.št.

Velikost taksnega predmeta v m2

1
do 1
2
1-2
3
nad 2
Plakati in letaki
Zap.št. Št. plakatov
1
Do 10
2
10-30
3
Nad 30
Oglaševanje z mobilnimi sredstvi
Št. dni oglaševanja

Velikost taksnega
predmeta v m2 (označi z
x)

Št. dni namestitve

Št. plakatov
(označi z x)

Št. dni namestitve

c. TARIFA 3: Parkiranje na javnih površinah
Lokacija parkiranja
Datum uporabe javne
površine
Dejavnost zavezanca
(obrtna, gostinska ipd.)
Podatki za obračun
Zap.št. Velikost parkirišča v m2
(vpiši velikost površine, predvidene
za parkiranje v m2)
d. TARIFA 4: Uporaba javnih površin za kampiranje oz. šotorjenje

Lokacija kampiranja oz.
šotorjenja
Datum kampiranja oz.
šotorjenja
Podatki za obračun
Zap.št. Načini kampiranja oz. šotorjenja
1
2
3

Načini kampiranja oz.
šotorjenja (označi z x)

Posamezna kamp prikolica
Posamezni šotor
Posamezno vozilo in šotor
e. TARIFA 5: Druge oblike uporabe javne površine

Namen uporabe (gradbene
dejavnosti, postavitev
sezonskega vrta… )
Lokacija javne površine
Vrsta objekta (stan. ali
poslovni)
Datum uporabe javne
površine
Podatki za obračun
Zap.št. Velikost javne površine v m2
(vpiši velikost uporabe javne
površine v m2)
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Št. dni

III. RAZLOG OPROSTITVE PLAČILA OBČINSKE TAKSE
(izpolni le taksni zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila občinske takse)
V kolikor društvo uveljavlja oprostitev plačila občinske takse na podlagi podeljenega statusa, da
deluje v javnem interesu, je potrebno vlogi priložiti dokazilo, iz katerega je to razvidno.
Oprostitev plačila občinske takse uveljavljam na podlagi 10. Člena Odloka o občinskih taksah v Občini
Mirna, z utemeljitvijo:

V __________________________dne___________________________
(kraj)
(datum)

žig
za pravne osebe

Podpis vlagatelja

OBVEZNA PRILOGA (samo v primeru društva, ki deluje v javnem interesu):
- Dokazilo iz katerega je razvidno, da društvo deluje v javnem interesu (odločba, sklep …).

Upravna taksa:
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo) je treba plačati upravno
takso:
- za vlogo po Tarifni št. 1: 4,50 €,
- za odločbo po Tarifni št. 3: 18,10 €
V primeru negotovinskega plačila se plačilo izvede na TRR: SI56 0110 0612 0309 123, sklic na št. : 11 771197111002

