OBČINSKA UPRAVA
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www.logatec.si
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PODATKI O VLAGATELJU

naziv pravne osebe:
sedež:
DŠ ali matična št.:
telefon in e-pošta:

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA UPORABO
GRBA IN ZASTAVE OBČINE LOGATEC
1. DOVOLJENJE ZA UPORABO GRBA IN ZASTAVE OBČINE LOGATEC ZA PRAVNE IN FIZIČNE
OSEBE
Prosim za izdajo dovoljenja za uporabo grba Občine Logatec (ustrezno označi):
-

v znaku (v kolikor ima pravna oseba sedež na območju občine Logatec),
v priznanjih, ki jih podeljuje*,
na spominskih darilih in značkah*,
v publikacijah in ostalih medijih*,
v drugih primerih, v skladu z določili Odloka*
(Odlok o grbu in zastavi Občine Logatec, LN, št. 7-8/08, 4/10 in 1-2/13).
*za vse pravne osebe, za fizične osebe s stalnim bivališčem v občini Logatec

Kratka predstavitev: namen uporabe grba Občine Logatec ter navedba tehničnih in grafičnih
podatkov o uporabi grba Občine Logatec (Odlok o grbu in zastavi Občine Logatec, LN, št. 7-8/08, 4/10
in 1-2/13):
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2. DOVOLJENJE ZA UPORABO GRBA IN ZASTAVE OBČINE LOGATEC - PRIREDITEV
Prosim za izdajo dovoljenja za uporabo (ustrezno označi):
-

grba,
zastave.

Naslov in namen prireditve (srečanje, športna, kulturna prireditev, tekmovanje, javni shod,…) ter
navedba tehničnih in grafičnih podatkov o uporabi grba in zastave Občine Logatec (Odlok o grbu in
zastavi Občine Logatec, LN, št. 7-8/08, 4/10 in 1-2/13).

Lokacija prireditve
Datum prireditve: od dne

do dne:

Grb oziroma zastavo se bo uporabilo na naslednjih predstavitvenih materialih:

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 32/16), je treba plačati
upravno takso:
- za vlogo po Tarifni št. 1: 4,50 €,
- za dovoljenje po Tarifni št. 3: 18,10 €
Plačevanje UPRAVNE TAKSE na negotovinski način: račun št: 01264-4640309134 sklic 11 756397111002-XY, (XY-letnica) obrazec BN 02.
Logatec, dne:______________

žig (pravne osebe):

Podpis vlagatelja:__________

Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini,
organ, ki prejme od taksnega zavezanca vlogo ali drug dokument,
izroči oziroma pošlje taksnemu zavezancu plačilni nalog,
s katerim mu naloži plačilo takse v 15. dneh od vročitve plačilnega naloga.

