
 
OBČINA CERKNO 

 OBČINSKA UPRAVA 

 

 www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si 

 Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 

 t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49 

 
PODATKI O VLOŽNIKU  
 
 
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)  

 
(naslov oz. sedež)  

 
(zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec)  

 
(matična številka in identifikacijska št. za DDV)  

 
(telefon in e-pošta)  

 
VLOGA ZA POSEBNO OZ. PODREJENO RABO JAVNIH POVRŠIN 

 
Spodaj podpisani vložnik podajam vlogo za rabo javne površine   
Ustrezno označiti in vpisati podatke: Lastnosti, mere, površina … 

□ gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom  

□ gostinskega vrta, ki ni prostorsko povezan z gostinskim obratom  

□ kioska  

□ cvetličnih korit  

□ polnilne točke  

□ premična stojnica, premični voziček ali motorno vozilo za prodajo: 

□ do vključno 5 m2 

□ nad 5 m2 

 

□ prodajno mesto v okviru mesečnega sejma: 

□ do vključno 5 m2 

□ od 5 do vključno 15 m2 

□ nad 15 m2 

 

□ samopostrežni avtomat  

□ stojalo za brezplačne časopise  

□ gradbeni oder ali gradbišče  

□ stojnica za predstavitve  

□ prirejanje razstav, shodov  

□ javna prireditev površine do vključno 1.500 m²  

□ javna prireditev površine nad 1.500 m²  

□ prodajni objekt oziroma drugo zasedanje javne površine  

 
Predvidena lokacija za postavitev navedene opreme je (ime lokacije) ____________________________ 
__________________________________________________________________________________,  
s parcelno/imi št. ___________________________, katastrska občina__________________________.  
 
Raba javne površine je predvidena od (datum) _________________ do (datum) ____________________ 

(čas trajanja – začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli). 
 
K vlogi prilagam (ustrezno vpisati in označiti):  
□ načrt s prikazom umestitve opreme na javno 

površino (tloris) 
□ pooblastilo (za podpis pogodbe) 

 

□ potrdilo o plačilu upravne takse po tarif. št. 1. in 
3. Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR 

□ drugo: 
 

 
Datum:__________________                             Žig                     Podpis:_______________________  
 
 
Vložnik vlogo pošlje na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, po elektronski pošti na naslov 
obcina@cerkno.si oziroma jo osebno vloži v glavni pisarni Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.   
Vlogo je potrebno oddati najkasneje 15 dni pred predvidenim datumom uporabe javne površine. 


