
 

 

DOVOLILNICA ZA PARKIRANJE 
 
Na podlagi 34. člena Odloka o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v Občini 
Grosuplje (Uradni list št. 22/16) zaprošam za izdajo letne dovolilnice za parkiranje na 
plačljivih parkiriščih v Občini Grosuplje 
  
Številka obstoječe dovolilnice (če je bila izdana):___________________________ 
 
Ime in priimek/naziv pravne osebe: _______________________________________ 
 
Naslov/sedež: _______________________________________________________ 
 
Rojstni datum / MŠ podjetja: ____________________________________________ 
 
Zaposlitev (če se upravičenost utemeljuje z naslovom zaposlitve): ______________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Reg. št. vozila: _______________________________________________________ 
 
Kontaktna številka: ____________________________________________________ 
 
 
Dovolilnico bom uporabljal kot/za – obkrožite: 
(Dokazila niso potrebna, če so enaka kot v zadnjem obrazcu, po katerem je bila izdana dovolilnica.) 

 
a. stanovalec na območju parkiranja 

(na vpogled osebna izkaznica in prometno dovoljenje) 
b. zaposlen na območju parkiranja 

(na vpogled: osebna izkaznica, prometno dovoljenje, potrdilo o zaposlitvi) 

c. službena vozila lokalnih ali državnih organov, ki imajo sedež na območju parkiranja (na 

vpogled: prometno dovoljenje) 
d. osebje lokalnih ali državnih organov, ki imajo sedež na območju parkiranja 

(na vpogled: osebna izkaznica, prometno dovoljenje, potrdilo o zaposlitvi)  
e. službeno vozila izvajalcev del po naročilu Občine na območju parkiranja 

(na vpogled: prometno dovoljenje, pogodba o izvajanju del) 

 
 

Prosim za izdajo dovolilnice na območju na katerem sem do izdaje le te upravičen in sicer za 
parkirišče: 
 
OBMOČJE A: (v območju A lahko po prioriteti označite več parkirišč; 1 - najbolj želeno) 

- ___ GS1 – parkirišče pri Občini, 

- ___ GS4 – parkirišče Kolodvorska, 

- ___ GS5 – parkirišče Pod gozdom, 

- ___ GS6 – parkirišče pri Knjižnici 
 
 
 
OBMOČJE  B: 

-  GS3 – parkirišče pri tržnici 
 

 



OBMOČJE C: 

-  GS2 – parkirišče pri Zdravstvenem domu: 
 
OBMOČJE D: 

-  GS7 – parkirišče Partizanska 

-  GS11– parkirišče Kersnikova 
 

 
 
Dovolilnica dovoljuje parkiranje na plačljivih parkiriščih, vendar ne zagotavlja prostega 
parkirnega mesta.  
 
Morebitno spremembo podatkov je dolžan imetnik dovolilnice sporočiti izdajatelju.  
 
Veljavnost dovolilnice se lahko podaljša še za naslednji rok veljavnosti, če se podatki na 
podlagi katerih je bila izdana in jih je imetnik navedel ne spremenijo. V zadnjem mesecu 
veljavnosti dovolilnice je potrebno obnoviti postopek izdaje le te. 
 
Cena dovolilnice z DDV znaša 100,00€. 
 
V času planirane gradnje parkirne hiše na lokaciji parkirišča GS1 – pri Občini, bodo lastniki 
dovolilnic za to parkirišče, brez dodatnega plačila, lahko parkirali na kateremkoli parkirišču z 
urejenim plačljivim načinom parkiranja v Občini.  
 
 
IZJAVA 
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 Grosuplje, vse podatke preveri pri pristojnih 
organih in v z zakoni predpisanih evidencah. 
 
 
 
Datum:_____________  Podpis vlagatelja: __________________ 
 
 
 
Plačilo je mogoče preko nakazila na TRR. Rok plačila 5 dni. 
Ob prevzemu dovolilnice je potrebno predložiti potrdilo o plačilu dovolilnice in staro dovolilnico. 
 
Opombe: 
 
 
 
 
 
 
 
Potrjujem prevzem dovolilnice št.: ________________ 
 
 
 
Datum:_____________  Podpis: __________________ 


