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VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE

Podatki o vlagatelju:

Podatki o javni površini:

Opomba:

 – Vlagatelj mora imeti za pridobitev soglasja za uporabo javne površine poravnane vse zapadle obveznosti do Javnega podjetja 
OKOLJE Piran, d.o.o.

 – Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. bo soglasje za uporabo javne površine izdalo po potrjenem plačilu stroškov izdaje oziroma 
po prejemu potrdila o plačilu stroškov za izdajo soglasja.

ime in priimek ali naziv podjetja

naslov ali območje javne površine

ime in priimek odgovorne osebe

ulica in hišna številka bivališča ali sedeža podjetja

poštna številka

Izpolni Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.

kraj država

ID za DDV podjetja ali samostojnega podjetnika

širina javne površine (m) dolžina javne površine (m) skupna površina (m2)

kraj in datum ime in priimek vlagatelja ali zastopnika pravne osebe podpis vlagatelja ali zastopnika pravne osebe

podpis odgovorne osebe

telefonska številka

elektronski naslov*

* neobvezen podatek - namen nekomercialnega obveščanja

Stran 1 od 2

Podpisani-a prosim, da mi izdate soglasje  za uporabo javne površine v obdobju med

Javno površino bi uporabljal-a zaradi:

.

Opombe:

Ostalo:

in
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Skica javne površine

Stran 2 od 2
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