VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJAIN DOVOLILNICE ZA PARKIRANJE NA PLAČLJIVIH
PARKIRNIH POVRŠINAH, KJER JE UVEDENO PLAČILO PARKIRNINE
1. Podatki o vlagatelju

ime in priimek fizične osebe ali naziv pravne osebe in davčna številka

naslov (sedež), poštna številka in naziv pošte

telefonska številka in/ali elektronski naslov

zakoniti zastopnik pravne osebe in davčna številka

Prilagam naslednje obvezne priloge:
1. Kopijo prometnega dovoljenja vozilastanovalca s stalnim prebivališčem
oz. službenega vozila pravne osebe, s.p., organa lokalne skupnosti ali
državnega organa. Kolikor vlagatelj in oz. upravičenec do dovolilnice za
parkiranje na plačljivih parkiriščih ni lastnik oz. najemnik vozila, mora
predložit pogodbo o najemu vozila.
2. Dokazilo o tem, da ima vlagatelj stalno prebivališče na območju, kjer je
uvedeno plačilo parkirnine (fotokopija osebnega dokumenta) oz. dokazilo
o tem, da ima pravna oseba, samostojni podjetnik, organ lokalne
skupnosti ali državni organ sedež na območju, kjer je uvedeno plačilo
parkirnine.
3. Potrdilo o plačilu upravne takse na TRR Občine Kočevje, št. SI56
012484480309 194, sklic na št. SI11 75477-7111002-2017; namen
nakazila: plačilo upravne takse, koda namena: OTHR,ki znaša:
- 22,60 €, če je vloga v fizični obliki ali
- 18,10 €, če je vložena elektronska vloga, podpisana z varnim
elektronskim podpisom ali
- brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne
takse po ZUT.
4. Zaprošam zaustrezni tip dovolilnice (obkroži):
a) dovolilnica, enkratno plačilo 120,00€ (veljavnost 1 leto od izdaje)
b) dovolilnica, enkratno plačilo 40,00 € (veljavnost 4 mesece od izdaje)
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Upravljavec osebnih podatkov je Občina Kočevje. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih
podatkov je dosegljiva preko e-naslova varstvopodatkov@kocevje.si. Osebni podatki se
obdelujejo le za namen za katerega so bili zbrani. Več informacij o obdelavi in varstvu osebnih
podatkov pridobite s klikom na spletno stran občine www.kocevje.si ali v prostorih glavne
pisarne občine - vložišče.
Na podlagi 16. čl. Odloka o ureditvi mirujočega prometa na območju občine Kočevje (Uradni list RS, št. 26/2017) in Sklepa Občinskega
sveta Občine Kočevje št. 032-1/2014-606-775, z dne 6.6.2017 o določitvi višine parkirnine na površinah na katerih se plačuje
parkirnina vlagam vlogo za izdajo dovoljenja in dovolilnice za parkiranje na plačljivih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo
parkirnine.

Datum vloge:

Žig
velja za pravne osebe
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Podpis vlagatelja oz.
zakonitega zastopnika

