VLOŽNIK
Ime in priimek
Naslov stalnega
prebivališča
EMŠO
Telefon

JAVNO PODJETJE
KOMUNALA IZOLA, d.o.o.
INDUSTRIJSKA CESTA 8
6310 IZOLA

VLOGA
za dodelitev parkirne dovolilnice
za parkiranje na območju s posebnim prometnim režimom v Občini Izola
(Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Izola, Ur. objave, št. 13/05, 11/09 in 10/11)

Vložnik prosim za izdajo parkirne dovolilnice za parkiranje na območju s posebnim prometnim režimom in
sicer za stanovanjsko enoto na naslovu _________________________________________________________ ,
parcelna št._____________ , k.o.__________________ , število enot v stavbi _______ , število etaž _______ ,
stanovanje se nahaja v ________ etaži.
Vložnik vloge za dodelitev dovolilnice za stanovanjsko enoto sem (ustrezno obkroži):
1. lastnik

2. najemnik

3. oseba s stalnim bivališčem

Lastniki stanovanjske enote so:
Priimek in ime / Naziv

Naslov

Pošta in poštna št.

Vložnik sem lastnik oziroma posestnik osebnega vozila z reg. št. ____________________ in znamko vozila
_________________. Poleg tega pa bodo dovolilnico uporabljali tudi uporabniki, ki imajo stalno prebivališče
na naslovu stanovanjske enote:

Stran 1 od 2

EMŠO

zap. št.

Priimek in ime

Reg. št. vozila

Znamka vozila

1
2
3
4
Vložnik izjavljam, da so podatki, navedeni v vlogi, resnični. S svojim podpisom soglašam, da se moji osebni
podatki in podatki oseb, navedenih na vlogi, ter podatki za vodenje katastra stavb zbirajo in obdelujejo v
postopku izdaje parkirne dovolilnice.
Vložnik izjavljam, da Komunalo Izola d.o.o., pooblaščam in ji dovoljujem, pridobivanje, prepis ali izpis svojih
osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov,
ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivost osebnih podatkov.

Izola, ______________

_____________________________________
(podpis vložnika)

(datum)

Lastnik oz. solastniki s svojim podpisom soglašam (o), da se parkirna dovolilnica dodeli osebi:
__________________________________________________________________________________
(ime in priimek najemnika oz. druge osebe s stalnim bivališčem v stanovanjski enoti)

zap. št.

Priimek in ime lastnika oz. solastnikov

Podpis

1
2
3
4

Priložene so naslednje priloge:
Fotokopija dokazila o lastništvu nepremičnine, overjena z upravno overitvijo
(če nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo)
Fotokopijo najemniške pogodbe
Fotokopija prometnega dovoljenja za vsa vozila, ki so navedena na vlogi
3
(Izpolni Komunala Izola d.o.o.)

Vpogled osebnega dokumenta:

Vloga prejeta:

a) osebna izkaznica, b) potni list, c) vozniško dovoljenje (novo)

Datum
vpogleda: ___________________

Datum: _______________

Veljavnost
dokumenta: _________________

Podpis: _______________
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