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PODATKI O VLOŽNIKU  
 
 ______________________________________________ 

(ime in priimek oz. naziv pravne osebe) 

 
 ___________________________________________________ 

(naslov oz. sedež) 

 
 ______________________________________________ 

(kontaktni telefon,                          e-mail) 

 

 sprejemna štampiljka MOL 

 
 
 

Mestna občina Ljubljana 
Mestna uprava 
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 
Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana 

 

 

VLOGA ZA POSTAVITEV 
TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE 

(TIDOS) 
 
 
Podpisani: _______________________________________________________________________________________ 

vlagam vlogo za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije (TIDOS), in sicer za (vrsta signalizacije): 

 9100 znak(i) za izraz dobrodošlice na vstopu v državo, regijo, občino ali naselje (pozdrav ob vstopu v državo in izstopu 

iz nje, Območje regije, Območje občine, Območje naselja); 

 9200 znak(i) za obveščanje o objektih ali območjih kulturnih, naravnih in turističnih znamenitosti (Obvestilna 

tabla, Turistična cesta, Varovano območje narave); 

 9300 znak(i) za sporočanje turističnih in drugih informacij (Turistično informativna tabla); 

 9400 znak(i) ob kolesarskih poteh za sporočanje informacij in obveščanje o smeri kulturnih, naravnih in 
turističnih znamenitosti ter druge javne infrastrukture (Usmerjevalna lamela, Informativna tabla); 

 9500 znak(i) za obveščanje o smeri kulturnih, naravnih ali turističnih znamenitosti (Naravna znamenitost, Kulturni 

spomenik, Prehrambni obrat, Prehrambni in nastanitveni obrat, Turistična kmetija, Hotel, motel ali hostel); 

 9600 druga obvestilna signalizacija (Ustanova v naselju, Objekt v naselju, Poslovno središče / gospodarski subjekt, Avtomatski 

defibrilator). 
(ustrezno označi) 

 
 

Signalizacijo želim postaviti ob (v) _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

na zemljišču parc. št.:_________________________ k.o. __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(lokacija oziroma naslov postavitve TIDOS) 

 
K vlogi PRILAGAM: 
 

 Skica predlagane postavitve, vključno s predlaganim napisom na signalizaciji 

 Pooblastilo (za zastopnike in pooblaščence) 

 Logotip  (Obrni!) 
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Seznanjen sem, da je na podlagi te vloge potrebno izdelati elaborat postavitve turistične in druge obvestilne 
signalizacije, ki ga po določilih Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Ur.l. RS, št. 63/13)., ki ga izdela 
Javno podjetje LPT d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. 
 
Strinjam se, da je vložnik tudi naročnik in plačnik izdelave prej navedenega elaborata. 
 
Strinjam se, da na podlagi dovoljenja pristojnega organa in potrjenega elaborata, turistično in drugo obvestilno 
signalizacijo postavi JP LPT, d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana, ki jo tudi vzdržuje na podlagi posebnega 
dokumenta. 
 
 
 ___________________________________ 

 (podpis vložnika in žig za pravne osebe) 

 

 
 
 

Obvezna priloga za pridobitev DOVOLJENJA ZA POSTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE 
OBVESTILNE SIGNALIZACIJE (TIDOS) V VAROVALNEM PASU CESTE je: 

 
 
 

ELABORAT, ki mora vsebovati: 
 
 

1. SPLOŠNI PODATKI: 

 splošni podatki o vrsti objekta ter o načinu vodenja in vrsti predlagane turistične oziroma druge 

obvestilne signalizacije, 

 podatki o investitorju in izdelovalcu elaborata. 

2. TEHNIČNO POROČILO, ki vsebuje: 

 navedba zemljiških parcel in lastništva zemljišč na katerih se namerava postaviti TIDOS, ter položaj TIDOS 

na ali ob cesti oziroma v varovalnem pasu ceste, 

 opis obstoječega in predvidenega stanja. 

3. LOKACIJA POSTAVITVE(-ev) – grafični lokacijski izpis(-i) 

 mikrolokacija postavitve TIDOS z vrisanimi sosednjimi objekti,  

 cestni elementi ter bližnja prometna signalizacija in prometna oprema. 

4. DELAVNIŠKE RISBE v merilu 1:10 (ali v drugem ustreznem merilu)*, s katerih je razvidno: 

 dimenzijska razsežnost lamele table, lamele ali skupine lamel, 

 vsebina napisa na tabli, lameli ali skupini lamel, 

 logotip (če obstaja), 

 razporeditev lamel na nosilcu (če je potrebno), 

 vrsta in način pritrditve (temeljenje, nosilni elementi, ipd.). 

 

*…Vse dimenzije morajo biti kotirane! 
 
 
Opombe: 

- Tehnična dokumentacija (elaborat), ostane v arhivu organa ki vlogo obravnava. 
- Pristojni organ lahko zahteva še druge dokumente, če priloženi elaborat ne zadošča za izdajo dovoljenja. 

 
 

Upravna taksa za vlogo v znesku            4,50  EUR                        JE  /  NI                  plačana ob vložitvi vloge. 
Upravna taksa za dovoljenje v znesku          18,10  EUR                        JE  /  NI                  plačana ob vložitvi vloge. 
(ZUT, Ur.l. RS, št. 106/10 in sprem., Tar.št. 1 in 30/i):                                                      (ustrezno obkrožite) 


