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VLAGATELJ:  _____________________________________________________ 

NASLOV oz. SEDEŽ: _____________________________________________________ 

TELEFON:  _____________________________________________________ 

E-MAIL :  _____________________________________________________ 

 

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA POSTAVITEV PRENOSLJIVEGA ULIČNEGA PANOJA 

Na podlagi 8. člena Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj 
(Uradni list RS, št. 79/01), prosim za izdajo soglasja za postavitev prenosljivega uličnega panoja 
(v nadaljevanju A pano). 
 
Lokacija A panoja:  _________________________________________________________ 

Dimenzije A panoja: _________________________________________________________ 

Barva okvirja A panoja: _________________________________________________________ 

 

Način prevzema soglasja (ustrezno obkrožite): 

a. osebni prevzem na Mestni občini Kranj  
b. vročiti po pošti 

 
S podpisom izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi, resnični, točni in 
popolni in da za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.  

 

Kraj in datum: ____________________    Podpis: :__________________ 

 

 
Vlogo dopolnjujem s prilogami: 

- fotografija A panoja 
- potrdilo o plačilu upravne takse 
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OPOMBA: 
Soglasje za postavitev A panoja se izdaja ob upoštevanju Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu 
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – tehnični popravek, 63/16 – obvezna razlaga, 
20/17, 42/17 – popravek, 63/17 – popravek, 1/18 – obvezna razlaga, 23/18 – popravek in 41/18 – 
popravek, 76/19, 168/20 – obvezna razlaga, 184/20), ki navaja, da je: 

- dovoljena postavitev enega  A panoja na lokaciji neposredno pred lokalom, 
- A pano dimenzij do 70 x 100 cm (brez okvirja), 
- okvir A panoja v temno sivi barvi. 

 
 
Ob oddaji vloge je potrebno priložiti potrdilo o plačilu upravne takse po tarifni številki 1 in 3, v 
višini 22,60 EUR Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO). 
 
Plačilo lahko izvedete: 
 z gotovino, s plačilno oziroma kreditno kartico v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj v času 

uradnih ur (v ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 14.30, v sredo od 8.00 do 16.30 ter v petek od 
8.00 do 12.30); 

 z univerzalnim plačilnim nalogom (obrazec UPN) pri finančnem subjektu ali elektronsko, za namen 
plačila: »izdaja soglasja«, koda namena: GOVT, na naziv prejemnika: MESTNA OBČINA KRANJ, 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, odprt podračun pri Banki Slovenije (BIC/SWIFT koda banke: BSLJSI2X); 
številka podračuna (v IBAN obliki): SI56 01252-4520309179, sklic: 11 75515-7111002. 

 
Informacije in pojasnila v zvezi z izdajo soglasja lahko dobite pri Ani Šivic, telefon 04/23-73-139, 
naslov elektronske pošte ana.sivic@kranj.si.  
 


