
*Vpis osebnega podatka označenega z zvezdico (*) ni obvezen. Več o tem na zadnji strani v 

obvestilu o varstvu podatkov 

  

 

 

  

 

VLOGA ZA PRIJAVO TAKSNE OBVEZNOSTI 

 

1. VLAGATELJ 

Ime in priimek:           ___________________________________________________________ 

Naslov:                         ___________________________________________________________ 

*Elektronski naslov:   ___________________________________________________________ 

*Telefon:                       ___________________________________________________________ 

 

2. PODATKI O TAKSNEM PREDMETU 

 

Naziv prireditve/dogodka: ________________________________________________________ 

 

Vrsta taksnega predmeta (ustrezno označite z X): 

     Plakat 

     Jumbo plakat 

     Transparent 

 

Število taksnega predmeta:  _______________________________________________________ 

Čas namestitve (od – do):    _______________________________________________________ 

 

 

Datum: __________________                                     Podpis ____________________________ 

 

 

Taksa: Taksni predmet se obračuna na podlagi 5. člena Odloka o občinskih taksah (Uradni list 

Republike Slovenije, št. 63/07 in 3/13).  

 

Občinske takse za pravne osebe: SI56 0137 3573 0324 706, sklic: SI11 76724-7047061-2022 

Občinske takse za fizične osebe: SI56 0137 3573 0326 840, sklic: SI11 76724-7047070-2022 

 

Podatke izpolni občina 

Datum prejema: …………………........ 

Številka zadeve: ………………........... 

Sig. znak:           …………………...…. 

Priloge:              …...………………..... 



. 

 

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov: 

S podpisom te vloge soglašate z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov. Vaše podatke 

zbiramo le zaradi obdelave vaše vloge in vodenja postopka v tej zvezi. V primeru oddaje vloge 

so osebni podatki, ki niso označeni z zvezdico (*), obvezni in brez le-teh vloga ne bo popolna, 

zato je ne bo mogoče oddati. Za vsako nadaljnjo obdelavo podatkov, ki ni združljiva s tukaj 

navedenimi nameni, vas bomo prosili za dodatno privolitev. 

 

Osebni podatki označeni z zvezdico (*) niso obvezni. Če osebnega podatka, označenega z 

zvezdico (*) ne posredujete, to ne bo vplivalo na obravnavo vaše vloge. Kontaktni podatek o 

telefonski številki oziroma elektronski pošti bomo uporabili za namen lažje komunikacije glede 

te vloge. 

S podpisom vloge potrjujete, da ste seznanjeni, da imate glede osebnih podatkov, ki se nanašajo 

na vas, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in 

ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom 

pravic). 

 

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih 

podatkov. Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si 

lahko preberete v Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na naši spletni 

strani: https://www.polzela.si/obcina/politika-zasebnosti/. 

 

https://www.polzela.si/obcina/politika-zasebnosti/

