VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA TABORJENJE PO ODLOKU O
TABORJENJU V OBČINI ČRNOMELJ
________________________________________________________________________________
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)
________________________________________________________________________________
(zakoniti zastopnik ali pooblaščenec)
________________________________________________________________________________
(naslov oz. sedež)
____________________________________________________________________________________________________________________

(poštna številka in kraj)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(kontaktni telefon ali e-pošta)

Podpisani(a) ________________________________________________________,
(ime in priimek oz naziv pravne osebe)

prosim za izdajo dovoljenja za taborjenje v skladu s 4. členom Odloka o taborjenju v
Občini Črnomelj (Ur. l. RS št. 66/07, 31/08 in 47/13).
Taborjenje se bo po Odloku o taborjenju izvajalo na lokaciji
______________________________________________________ (navedite kraj),
na zemljišču, parc. št. _______________________, k.o. _______________,
na območju krajevne skupnosti _____________________________.
Namen taborjenja bo (ustrezno označite):
začasno organizirano skupno bivanje oseb pod mentorskim vodstvom,
izvajanje vzgojnih, znanstveno raziskovalnih ali izobraževalnih aktivnosti,
izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti.

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 upravne takse: SI56 0121-7417-0309-189
, Sklic SI11 75167-7111002-2022

OBVEZNE PRILOGE K VLOGI:
1) dokazilo o lastništvu oziroma ustrezno pisno soglasje lastnika zemljišča, kjer se bo odvijalo
taborjenje;
2) izpolnjena in podpisana izjava, ki zajema tudi izjavo o plačilu turistične takse v skladu z določili
občinskega odloka, ki ureja turistično takso (ustrezno izpolnjena priloga k vlogi – IZJAVA);
3) ustrezno potrdilo oziroma dokazilo o registraciji dejavnosti;
4) potrdilo oz. izjava o ustreznem zagotovljenem praznjenju in čiščenju kemičnih sanitarij ter odvozu
odpadkov;
5) potrdilo oziroma izjavo o ustreznem zagotavljanju parkirnih mest potrebnih za izvajanje tabora s
podatki o lokaciji in številu parkirnih mest;
6) za taborjenje na izjemno odobrenih lokacijah še soglasje pristojnega organa za varovanje narave;
7) dokumentacija o taboru, ki obsega podatke o organizatorju taborjenja in odgovorni osebi
organizatorja, čas taborjenja, opredelitev števila in lokacij posameznih šotorov ter opredelitev
lokacij kemičnih stranišč z grafično prilogo.

Upravna taksa na podlagi tarifne številke 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 8
4/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) znaša 22,60 EUR. Št. računa za nakazilo upravne takse: SI56 0121-7417-0309-189,
Sklic SI11 75167-7111002-2022

PRILOGA - IZJAVA
________________________________________________________________________________
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)
________________________________________________________________________________
(zakoniti zastopnik ali pooblaščenec)
________________________________________________________________________________
(naslov oz. sedež)
____________________________________________________________________________________________________________________

(poštna številka in kraj)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(kontaktni telefon ali e-pošta)

IZJAVA
Spodaj podpisani ____________________________________________ izjavljam:
1. da sem seznanjen (-a) z določbami Odloka o taborjenju v občini Črnomelj objavljenem
v Ur. l. RS, št. 66/07, 31/08 in 47/13 ter da bom določbe iz navedenega odloka in pogoje,
ki jih bo določil upravni organ občine v dovoljenju za taborjenje upošteval(a);
2. da sem seznanjen (-a) z določbami Odloka o turistični taksi v občini Črnomelj (Ur.l. RS,
št. 40/2018) in, da se zavezujem v skladu z odlokom in Zakonom o spodbujanju turizma
(ZSRT-1, Ur.l. RS št. 13/2018) zaračunavati in odvajati turistično takso.

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 upravne takse: SI56 0121-7417-0309-189
, Sklic SI11 75167-7111002-2022

