VLOGA ZA IZDAJO PARKIRNE DOVOLILNICE
(ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe in davčna številka)

(zakoniti zastopnik ali pooblaščenec)

(naslov oz. sedež)

(poštna številka in kraj)

(kontaktni telefon in/ali elektronski naslov )
EMŠO in davčna št./ MŠ podjetja in davčna št.
Zaposlitev (če se upravičenost utemeljuje z naslovom zaposlitve)

Na podlagi 23. in 24.člena Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj (Ur.l. RS št. 61/20, 200/20)
vlagam vlogo za izdajo dovolilnice za parkiranje na parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo
parkirnine ali časovna omejitev parkiranja.
Dovolilnico bom uporabljal kot - OZNAČITE:
stanovalec na območju parkiranja
(na vpogled ali kopija osebne izkaznice, če je začasno bivališče še veljavno potrdilo o
začasnem bivališču in na vpogled ali kopija prometnega dovoljenja vozila, ki bo naveden na
dovolilnici, priložena podpisana izjava vlagatelja stanovalca, podpisana izjava lastnika
stanovanja)
zaposlen na območju parkiranja
(na vpogled ali kopija osebne izkaznice, prometnega dovoljenja vozila, ki bo naveden na
dovolilnici, potrdilo delodajalca o zaposlitvi)
poslovni subjekt na območju parkiranja
(podatke preverimo iz AJPES)
Izda se lahko le ena dovolilnica na stanovanjsko enoto ali zaposlenega ali poslovni subjekt na
območju parkiranja. Za vlagatelje pod točko a) in b) velja, da se na eni dovolilnici lahko navede
največ dve različni vozili, ki sta v lasti ali souporabi prosilca, ob izpolnjevanju pogojev iz 24.člena
zgoraj navedenega odloka.

Dovolilnica dovoljuje parkiranje na plačljivih ali časovno omejenih parkirnih mestih, vendar ne
zagotavlja prostega parkirnega mesta.
Morebitno spremembo podatkov je dolžan imetnik dovolilnice sporočiti pristojnemu organu,
Občine Črnomelj.
Dovolilnica naj se izda za leto________________

/ mesec_________________________

Za sledeče registrske številke (največ 2)

Za območje (cona)_______________

Vloga se šteje za popolno ob oddanih vseh zahtevanih prilogah in podpisani izjavi!
IZJAVA VLAGATELJA:
Izjavljam, da so vsi podatki resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko
odgovornost, kar potrjujem s svojim podpisom.
S svojim podpisom dovoljujem, da lahko Občina Črnomelj vse podatke preveri pri pristojnih
organih in v z zakoni predpisanih evidencah.

Datum:

žig
(za pravne osebe)

Podpis vlagatelja
oz. pooblaščene osebe

Upravna taksa se ne zaračuna na podlagi 14b odstavka 28.člena. Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5,
Ur.l. RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 32/16).

