OBRAZEC IZPOLNJUJTE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
Urad za komunalo, promet in prostor
Sektor za komunalo in promet

VLAGATELJ:
________________________________________
(ime in priimek fizične osebe ali naziv pravne osebe in njena davčna številka)

________________________________________
(ulica, hišna številka, pošta)

________________________________________
(telefon, elektronski naslov)

________________________________________

Datum vloge: ______________

(zakoniti zastopnik pravne osebe in davčna številka)

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA

za vožnjo in ustavitev vozila v območju spremenjenega
prometnega režima –CAFOVA ULICA
Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o pravilih cestnega prometa – ZPrCP (Uradni list RS, št. 109/10), 69a
Zakona o cestah in Odloka o občinskih cestah (MUV, št. 32/17,9/18, 15/19 in 21/19), vlagam vlogo za
izdajo dovoljenja za vožnjo z vozilom v območje spremenjenega prometnega režima za:
-

dne _________________ od ______ do ______ ure ali

-

od _________________ do _______________ (navesti datumsko obdobje v primeru večdnevnih
zaporednih vstopov).

Vstop se bo izvajal na naslednjem vstopnem mestu:
Razlagova
Vstopal bo (ustrezno označi):
-

lastnik ali najemnik stanovanja ali poslovnega prostora-dostavni čas (dnevno med 5.00 in 10.00 uro)

-

Lastnik ali najemnik stanovanja, posl. prostora ali javna institucija z lastnim park. prostorom ali
državni organ na označenih park. prostorih (24 urni vstop)

-

invalidna oseba s parkirno karto

-

za potrebe javne prireditve (naziv in natančna lokacija) ____________________________________
________________________________________________________________________________,

-

za potrebe selitev/dostave, gradbenih/vzdrževalnih del, servisnih/ kurirskih storitev, ipd. na naslovu
________________________________________________________________________________,

-

drugo ___________________________________________________________________________.

__________________________________
(podpis vlagatelja oziroma zakonitega zastopnika in žig)
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Prilagam naslednje obvezne priloge:

Prilagam

1. Kopijo prometnega dovoljenja vozila, katerega največja dovoljena masa ne presega
3,5t
2. Dokazilo o tem, da je vlagatelj lastnik oz. najemnik stanovanja ali poslovnega
prostora oz. sedeža organa ali javne institucije v območju spremenjenega
prometnega režima oz. dokazilo o poslovnem sodelovanju s strankami v območju
spremenjenega prometnega režima za tiste, ki vršijo samo dostavo (dostavni čas
je dnevno med 5.00 in 9.30 uro –vstop in med 5.00 in 10.00 uro-izstop)
3. Medsebojni dogovor lastnikov večstanovanjskega objekta o načinu uporabe
dvorišča za parkiranje vozil (priloga je obvezna samo za lastnike oz. najemnike
večstanovanjskega objekta, ki imajo dvorišča in možnost parkiranja vozila na
dvorišču) oz. dokazilo o lastništvu ali najemu garaže (24 urni vstop)
4. Parkirno karto, ki jo v skladu s 66. členom Zakona o pravilih cestnega prometa izda
pristojna upravna enota (priloga je obvezna samo za invalide oziroma njihove
spremljevalce ter zdravstvene delavce)
5. Potrdilo o plačilu vstopne kartice 15,00 EUR na TRR Mestne občine Maribor, št.:
SI56 01270-0100008403, sklic: SI00 75698-7141998-03; koda namena OTHR:
namen nakazila: plačilo vstopne kartice. (vstopna kartica se izda v primeru, ko se bo
dostava dnevno vršila več kot teden dni).
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6. Potrdilo o plačilu upravne takse na TRR Mestne občine Maribor, št. SI56 0127 0470
0355 138, sklic na št. SI11 75698-7111207; namen nakazila: plačilo upravne takse,
koda namena: OTHR, po 1. in 3. točki ZUT (vloga je 4,50€ in dovoljenje je 18,10€), ki
znaša:
- 22,60 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
- 18,10EUR, če je vložena elektronska vloga, podpisana z varnim elektronskim
podpisom ali
- brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po
ZUT.
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