
OBČINA BOVEC 
Trg golobarskih žrtev 8 
5230 Bovec 
Telefon: 05/3841-900 
Telefaks: 05/3841-915 
e-mail: obcina.info@bovec.si

Ime priimek: 
Naslov: 
Datum: 
Kontaktna št. 
E-naslov vlagatelja:

VLOGA ZA IZDAJO LETNE DOVOLILNICE 

Na podlagi 7. člena Odloka o parkiranju v občini Bovec (Uradni list RS št. 46/19) in Sklepa o 
določitvi parkirnih površin v Občini Bovec (Uradni list RS št. 07/20)vlagam vlogo za izdajo 
letne dovolilnice. 
Upravičenec sem: 
Občan s prijavljenim STALNIM prebivališčem v neposredni bližini parkirišča, naslov: 
__________________________________________________________________________ 
(priložiti: osebni dokument) 

Občan s prijavljenim ZAČASNIM prebivališčem v neposredni bližini parkirišča, naslov: 
__________________________________________________________________________ 
(priložiti: potrdilo o začasnem prebivališču) 

Delodajalec oz. oseba, zaposlena pri delodajalcuv neposredni bližini parkirišča ali izjava 
upravljalca tržnice v neposredni bližini parkirišča, naslov: 
__________________________________________________________________________ 
(priložiti: izjavo delodajalca/upravljalca tržnice) 

Lastnik nepremičnine v neposredni bližini parkirišča, naslov: 
__________________________________________________________________________ 
(priložiti: redni zemljiškoknjižni izpis) 

Lastnik osebnega vozila z registrsko številko(izpolni samo vlagatelj za neprenosljivo letno 
dovolilnico): 
 _________________________________________________________________________ 
(priložiti: prometno dovoljenje) 

Račun želim prejeti: 
fizično po pošti 
na zgornji e-mail naslov 

Podpis upravičenca: 

_____________________________ 

V kolikor bodo po presoji s strani uradne osebe izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za izdajo letne 
dovolilnice, bo vloga odobrena,  Občinska uprava Občine Bovec pa  bo izdala račun. Znesek 
bo potrebno poravnati v roku 8 dni po izdaji računa, letna dovolilnica pabo izdana v roku 8 
dni po prejemu plačila. 
Vloga za izdajo letne dovolilnice je oproščena plačila upravne takse. 



IZPOLNI URADNA OSEBA 

Vloga prejeta: __________________ 

Potrjujem vpogled v (ustrezno označiti): 

Osebni dokument z navedbo stalnega prebivališča 
Potrdilo o začasnem prebivališču 
Redni zemljiškoknjižni izpis 
Prometno dovoljenje 

Podpis uradne osebe: 

_______________________________ 

Znesek za plačilo: ___________ EUR 

Dne _______________ izdana letna dovolilnica z evidenčno številko:

 _________________________ 

Podpis uradne osebe: 

__________________________ 



(2) Za območje plačljivih parkirišč pred Kulturnim domom, trgovino Mercator in vrtcem na parcelnih št.  443/5,
461/7, 464, 465/4, 466/1 vse k.o. 2207 Bovec, lahko osebe, ki izkažejo:

• da so lastniki nepremičnine v neposredni bližini tega parkirišča (redni zemljiškoknjižni izpis) in
• da nimajo možnosti parkiranja drugje,
podajo vlogo za izdajo letne dovolilnice za parkiranje osebnih vozil razen kombijev, ki so namenjeni za transport
oz. za namen opravljanja gospodarske dejavnosti,pri čemer lahko lastnik nepremičnine zaprosi za največ eno letno
dovolilnico na posamezno stanovanje, apartma, hotel ali drug objekt. Nadomestilo za letno dovolilnico ob
izpolnjevanju pogojev v tej točki, znaša 200,00 EUR/letno, letna dovolilnica je označena z evidenčno številko, kar
se zapiše v posebno evidenco, ki jo vodi občinska uprava Občine Bovec. Letna dovolilnica je prenosljiva.

(3) Za območje plačljivega parkirišča za trgovino Šport na delu parcelne številke 444/3 k.o. 2207 Bovec (za
objektom na naslovu Ledina 4 in Ledina 5) lahko osebe, ki izkažejo:

• da bivajo in imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na naslovu Ledina 4 ali Ledina 5,ali Trg
golobarskih žrtev 25, pri čemer lahko osebe, ki bivajo in imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na naslovu
Trg golobarskih žrtev 25, zaprosijo za največ 1 dovolilnico na stanovanje,

• da je vozilo, za katerega se oddaja vloga za izdajo letne dovolilnice v lasti te osebe, ali

• da je oseba delodajalec ali oseba zaposlena pri delodajalcu na naslovu objektov Ledina 4 ali Ledina 5
(izjava delodajalca),pri čemer lahko en delodajalec izda največ 2 soglasji za letni dovolilnici, ki se izdata na točno
določeno vozilo (registrska številka vozila), podajo vlogo za izdajo letne dovolilnice za parkiranje osebnih vozil
razen kombijev, ki so namenjeni za transport oz. za namen opravljanja gospodarske dejavnosti. Nadomestilo za
letno dovolilnico ob izpolnjevanju pogojev v tej točki, znaša 60,00 EUR/letno, letna dovolilnica pa se izda na točno
določeno vozilo (registrska številka vozila).

• da so lastniki ali uporabniki nepremičnine na naslovu Ledina 4 ali Ledina 5,
podajo vlogo za izdajo letne dovolilnice za parkiranje osebnih vozil razen kombijev, ki so namenjeni za transport
oz. za namen opravljanja gospodarske dejavnosti, pri čemer lahko lastnik nepremičnine zaprosi za največ eno
letno dovolilnico na posamezno stanovanje oziroma apartma. Nadomestilo za letno dovolilnico ob izpolnjevanju
pogojev v tej točki, znaša 200,00 EUR/letno, letna dovolilnica je označena z evidenčno številko, kar se zapiše v
posebno evidenco, ki jo vodi občinska uprava Občine Bovec. Letna dovolilnica je prenosljiva.

(4) Za območje plačljivega parkirišča Žaršče na parcelni št. 591 k.o. 2207 Bovec je mogoče kupiti letno dovolilnico
za parkiranje. Nadomestilo za letno dovolilnico znaša 120,00 EUR/letno, letna dovolilnica je označena z evidenčno
številko, kar se zapiše v posebno evidenco, ki jo vodi občinska uprava Občine Bovec. Letna dovolilnica je
prenosljiva. V primeru, da oseba, ki podaja vlogo za nakup letne dovolilnice, izkaže, da je občan občine Bovec,
nadomestilo za letno dovolilnico znaša 10,00 EUR/letno, letna dovolilnica pa se izda na točno določeno vozilo
(registrska številka vozila).
Letna dovolilnica v nobenem primeru ne pomeni rezervacije parkirnega mesta, temveč pomeni možnost parkiranja
brez dodatnega plačila parkirnine na parkomatu.

IZDAJA LETNIH DOVOLILNIC 
na podlagi Sklepa o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec 

(Ur. l. RS, št. 07/20 s spremembami in dopolnitvami) 

(1) Za območje plačljivih parkirišč pred Kulturnim domom, trgovino Mercator in vrtcem na parcelnih št.  443/5,
461/7, 464, 465/4, 466/1 vse k.o. 2207 Bovec, lahko osebe, ki izkažejo:

• da bivajo in imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v neposredni bližini tega parkirišča (osebni
dokument, potrdilo o začasnem bivališču),
• da je vozilo v lasti te osebe (prometno dovoljenje) in
• da nimajo možnosti parkiranja drugje,
podajo vlogo za izdajo letne dovolilnice za parkiranje osebnih vozil razen kombijev, ki so namenjeni za transport oz.
za namen opravljanja gospodarske dejavnosti. Nadomestilo za letno dovolilnico, ob izpolnjevanju pogojev v tej
točki, znaša 60,00 EUR/letno, letna dovolilnica pa se izda na točno določeno vozilo (registrska številka vozila);
ali
• da je oseba delodajalec ali oseba, zaposlena pri delodajalcu v neposredni bližini predmetnega parkirišča
(izjava delodajalca), pri čemer lahko en delodajalec izda največ 6 soglasij za letne dovolilnice,
• da nimajo možnosti parkiranja drugje,
oziroma
• da je oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost na tržnici v neposredni bližini predmetnega parkirišča
(izjava upravljalca tržnice, da oseba opravlja gospodarsko dejavnost na predmetni tržnici),
• da nima možnosti parkiranja drugje v neposredni bližini tržnice,
podajo vlogo za izdajo letne dovolilnice za parkiranje osebnih vozil razen kombijev, ki so namenjeni za transport oz.
za namen opravljanja gospodarske dejavnosti. Nadomestilo za letno dovolilnico ob izpolnjevanju pogojev v tej
točki, znaša 120,00 EUR/letno, letna dovolilnica je označena z evidenčno številko, kar se zapiše v posebno
evidenco, ki jo vodi občinska uprava Občine Bovec. Letna dovolilnica je prenosljiva.
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