
OBČINA ROGATEC 
 
 POT K RIBNIKU 4 
 3252 ROGATEC, SLOVENIJA 
 

 T: ++386 (0) 3 812-10-00, F: ++386 (0) 3 812-10-12, E: obcina.rogatec@siol.net, http://obcina.rogatec.si/ 
 

V skladu s 3. točko 4. člena Odloka o posebni rabi javnih površin in javnih stavb ter občinskih taksah za posebno rabo (Uradni 
list RS, št. 70/16)- v nadaljevanju Odlok, šteje predmetna vloga  tudi kot prijava taksne obveznosti, o kateri bo občinska uprava 

odločila s posebno odločbo 

 

 
PODATKI O VLAGATELJU:  

________________________________________________ 
(Ime in priimek fizične osebe ali naziv pravne osebe in 
zastopnika) 
____________________________________  

(Ulica in hišna številka)  

____________________________________  

(Pošta)  

telefon:_____________________ 
 

 
VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA POSEBNO RABO JAVNE 

POVRŠINE  
 

ZA OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI IN PODOBNO: 

 
Namen :__________________________________________________________________________ 

Lokacija:_____________________________ parc. št.:__________________, k.o.:_______________ 

Površina (m2):_______________število dni:________ 

Uporabnik javnih površin:_____________________________________________________________ 

 

Priloga: - prikaz lokacije na katastru 

 

 

Podpis:____________________________ 

 

 

 

 

 

Ţig:     Datum:____________________________ 

 

 
Št. zadeve:________________ 
 
Datum:      ________________ 
 
V skladu s 2. točko Odloka, Občinska uprava izdaja DOVOLJENJE ZA POSEBNO RABO JAVNIH 
POVRŠIN, kot je navedeno v vlogi. 
 
Postopek vodila: ______________________ 
 
_________________    Ţig   direktorica občinske uprave 

 
Original vročen vlagatelju, 
Kopija v zadevo, tu 

 
 
Upravljavec osebnih podatkov je Občina Rogatec. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na e-mailu: 
info@intelektum.eu. Osebni podatki se obdelujejo le za namen, za katerega so bili zbrani. Pravico imate, da od občine kadarkoli zahtevate 
popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa vaših osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri 
Informacijskem pooblaščencu. Več informacij  o obdelavi in varstvu osebnih podatkov najdete na naši spletni 
stranihttps://obcina.rogatec.si/politika-varstva-osebnih-podatkov/ ali v vložišču občine. 
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