VLAGATELJ:
_____________________________________
(naziv pravne osebe oz. ime in priimek fizične osebe)
___________________________________________________
(naslov – ulica in hišna številka)
___________________________________________________
(poštna številka in kraj )
____________________________________________________
(davčna številka oz. identifikacijska številka za DDV)
Davčni zavezanec:

DA

MESTNE STORITVE, javno podjetje za
urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 NOVA GORICA
ID za DDV: SI69962529
tel.: 05/338-38-55
e-naslov: silvana@mestne-storitve.si

NE

Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo javne površine
Lokacija: ____________________________________________ Površina (navesti dimenzije): ____________________m 2
Parc. št. in katastrska občina:__________________________________
Dogodek bo potekal dne:_______________________ med ________ in _______ uro
Celotno obdobje uporabe površine (vključno postavitev + odstranitev opreme):___________________________________
Ime dogodka: ______________________________ Namen dogodka: __________________________________________
Opis - program prireditve (lahko v prilogi):_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Seznam opreme: stojnice, mize, odri, šotori, ute-zabojniki, vozilo (obkroži)
Druga oprema:_____________________________________________________________________________________
Priklop na elektriko:

DA

NE

Predvidena moč: _______h x _______kW = _________kWh

Odgovorna oseba:__________________________
Kontaktna oseba:___________________________
Telefon in e-naslov (če je podatek oseben, obvezno izpolnit rubriko *VARSTVO PODATKOV):___________________________
___________________________
OBVEZNE PRILOGE:
- situativni prikaz lokacije (na mapni kopiji, PISO izris, podobno) z dimenzijami uporabljenega območja in izrisom opreme
- naročilnica za vzpostavitev javne površine v prvotno stanje oz. odpravo škode ali druga oblika zavarovanja (kavcija...)

Datum:_____________________

Žig ter podpis odgovorne osebe:___ __________________________

Vsa polja obrazca morajo biti izpolnjena v celoti!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* VARSTVO PODATKOV:
V skladu z ZVOP-1 in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016, dovoljujem obdelavo
svojih osebnih podatkov:
Ime in priimek:_________________________
Telefonska št.:__________________________
E-mail:________________________________

Podpis:________________________

Ta privolitev se lahko kadarkoli prekliče v pisni obliki na naslov podjetja Mestne storitve, Javno podjetje, d.o.o., Nova Gor ica.
Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov vključno z vašimi pravicami so dostopne na spletni strani družbe
http://www.mestne-storitve.si (Pravilnik o zasebnosti) ali v fizični obliki na sedežu družbe Mestne storitve, javno podjetje, d.o.o. Nova
Gorica.
Pravna osnova: Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter o
višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica (Ur.l. RS št. 20/2011).

