VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA POBIRANJE PARKIRNINE
________________________________________________________________________________
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)
________________________________________________________________________________
(zakoniti zastopnik ali pooblaščenec)
________________________________________________________________________________
(naslov oz. sedež)
____________________________________________________________________________________________________________________

(poštna številka in kraj)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(kontaktni telefon ali e-pošta)

Vlagatelj __________________________________________________________________________________
prosim za izdajo dovoljenja za pobiranje parkirnine v skladu s 6. členom Odloka o režimu na
območju ob reki Kolpi (Ur.l. RS, št. 53/08, 47/13).
Parkirnino želim pobirati na

zasebnem parkirišču /

javnem parkirišču (ustrezno

označite), in sicer na lokaciji: __________________________________ parc. št. _______________ v
k.o. _______.

Datum: _______________

žig
(za pravne osebe)

_______________________________
(podpis vlagatelja oziroma
pooblaščene osebe)

Priloge:
1. potrdilo o lastništvu ali ustrezno pismeno soglasje lastnika zemljišč
2. izpolnjena in podpisana izjava na obrazcu v prilogi
3. ustrezno potrdilo o registraciji dejavnosti

Upravna taksa na podlagi tarifne številke 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO,
84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) znaša 22,60 EUR. Št. računa za nakazilo upravne takse: SI56 0121-7417-0309-18
9, Sklic SI11 75167-7111002-2022

________________________________________________________________________________
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)
________________________________________________________________________________
(naslov oz. sedež)
________________________________________________________________________________
(poštna številka in kraj)

IZJAVA
Spodaj podpisani ___________________________________, izjavljam, da sem seznanjen (a) z
določbami iz 4. – 11. člena Odloka o režimu na območju ob reki Kolpi (Ur.l. RS, št. 53/08,
47/13) in s sklepom Občinskega sveta Občine Črnomelj, ki določa višino dnevne parkirnine in
druge določbe. Izjavljam, da bom zgoraj citirane določbe iz odloka in sklep občinskega sveta
spoštoval(a). Prav tako bom spoštoval(a) pogoje, ki jih bo določil upravni organ občine v
izdanem dovoljenju za pobiranje parkirnine).

Datum: _______________

žig
(za pravne osebe)

_______________________________
(podpis vlagatelja oziroma
pooblaščene osebe)

Upravna taksa na podlagi tarifne številke 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB,
14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) znaša 22,60 EUR. Št. računa za nakazilo uprav
ne takse: SI56 0121-7417-0309-189, Sklic SI11 75167-7111002-2022

