OBRAZEC IZPOLNJUJTE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
Urad za komunalo, promet in prostor
Sektor za komunalo in promet

PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek oz. točen naziv podjetja
Naslov (ulica, hišna št., pošta)
Telefon
e-mail
Ime in priimek zakonitega zastopnika
Davčna številka
Davčni zavezanec
Št. transakcijskega računa in ime banke

VLOGA ZA
RABO JAVNIH POVRŠIN
Skladno z določili Odloka o rabi javnih površin (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2012, 12/2013,
7/2014, 11/2015 in 5/2018) dajem vlogo rabo javne površine:
OSNOVNI PODATKI O PREDVIDENI RABI JAVNE POVRŠINE
Parcelna št.
Katastrska občina
Lastnik parcele
Natančen opis lokacije (ulica , HŠ, drugi
podatki o lokaciji)
Tip rabe javne površine

□ kiosk
(opis dejavnosti: _________________________________________)
□ premični prodajni objekt – stojnica)
(opis dejavnosti: _________________________________________)
□ premični objekti pred poslovnim prostorom
(opis: __________________________________________________)
□ prodaja srečk, časopisov, cvetja, ____________________________
□ prodajni avtomati za različno ponudbo blaga
(časopisi, parkirni listki, žetoni, ______________________________)
□ gradbeni odri
□ snemanje filmov
□ drugo __________________________________________________

2
Natančne mere zasedene površine
(dimenzije in skupna velikost)
______________________________________________ = ______ m 2
(navedba natančnih mer - dolžina, širina ipd.)

(skupna površina)

Predvideni datum začetka rabe
□ ___________________
□ je že postavljen (št. in datum pogodbe: ___________________________)
Površina bo zasedena

□ do _________________

Opombe:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

V ________________, dne ______________
_____________________________________
(podpis vlagatelja-ice oziroma zakonitega zastopnika in žig)

PRILOGE:
VRSTA PRILOGE:

1.
2.

mapna kopija z vrisano lokacijo zasedbe javne površine,

3.

fotografija obstoječega stanja oz. fotomontažo zasedbe javne površine

PRILOŽENE PRILOGE
(ustrezno obkrožite):

načrt objekta s podatki o namenu, dimenzijah, obliki, barvi (grafična
priloga);

4. Potrdilo o plačilu upravne takse na TRR Mestne občine Maribor, št. SI56
0127 0470 0309 160, sklic na št. SI11 75698-7111002; namen nakazila:
plačilo upravne takse, koda namena: OTHR, po 1. točki ZUT (vloga je
4,50€), ki znaša:
- 4,50 €, če je vloga v fizični obliki ali
- brezplačno, če je vložena elektronska vloga, podpisana z varnim
elektronskim podpisom ali
brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne
takse po ZUT
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Višina uporabnine (brez DDV) - vrednost točke: 0,32 EUR
1. cona

2. cona

3. cona

2,05 tč/m2
1,35 tč/m2
8,0 tč/m2

1,45 tč/m2
1,10 tč/m2
6,0 tč/m2

4.

Gradbeni odri ali gradbišča
2,40 tč/m2
Kioski
1,50 tč/m2
Premični objekti (stojnice, hišice za peko kostanjev, objekti za prireditve in 10,0 tč/m2
podobno), prodajni avtomati in stojala
Premični objekt – prodajne mizice za cvetje
1,50 tč/m2

1,35 tč/m2

1,10 tč/m2

5.

Premični objekti pred poslovnim prostorom

1,30 tč/m2

0,70 tč/m2

1.
2.
3.

1,50 tč/m2

Mestna občina Maribor obdeluje osebne podatke v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR),
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS) ter drugo relevantno
zakonodajo, ki daje občini pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Politika varstva osebnih podatkov je
objavljena na spletni strani http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2111 ter na sedežu Mestne občine Maribor.

: Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor, : (02) 2201 000, http://www.maribor.si,  gp.mom@maribor.si

