OBČINA CERKLJE GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE
obcinacerklje@siol.net; telefon: 04/ 28 15 800; fax: 04/ 28 15 820

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE AVTOTAKSI PREVOZOV NA OBMOČJU
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

A. PODATKI O VLAGATELJU
- ime in priimek oz. naziv firme avtotaksi prevoznika:
naslov in sedež avtotaksi prevoznika:

-

- davčna številka:

zavezanec za DDV:

DA

NE

- matična številka:
- transakcijski račun in kje je odprt:

B. ČAS VELJAVNOSTI
Čas veljavnosti licence, izdane pri ______________________
Prosim za izdajo dovoljenje do: _____________________________

(*se izpolni v primeru, da gre za krajše obdobje

C. PODATKI O VOZILIH
Prosim za izdajo dovoljenja za naslednja vozila, s katerim se bodo izvajali avtotaksi prevozi

)

(obvezna navedba

znamke, tipa in registrske številko vozila ter številka izvoda licence):

Zapr. št. vozila

Znamka in tip vozila

Registrska oznaka vozila

Št. izvoda licence, vezane na
vozilo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Č. PODATKI O VOZNIKIH
Avtotaksi prevoze bom opravljal z naslednjimi vozniki (ime in priimek, naslov):
1.__________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
4.

D. OBVEZNE PRILOGE (fotokopije naslednjih dokumentov):
1. Kopija Odločbe o podelitvi licence za opravljanje avtotaksi prevozov (Ministrstvo za infrastrukturo in
prostor RS - Skupnost za prevoz oseb)
2. Kopija Licence, izdani pri Skupnosti za prevoz oseb
3. Kopija izvoda licence iz prejšnje alineje za vsako vozilo, s katerim se bo izvajal avtotaksi prevoz, izdana
pri Skupnosti za prevoz oseb
4. Kopija prometnega dovoljenja za vsako vozilo, s katerim se bo izvajal avtotaksi prevoz
5. Kopija vozniškega dovoljenja za vsakega voznika, ki bo izvajali avtotaksi prevoz
6. Kopija cenika avtotaksi prevozov
Pristojni organ ima pravico vpogleda v originalne dokumente.

Odgovorna oseba: ________________________________________________________________
(ime in priimek)
Naslov za vročanje: ________________________________________________________________
Telefon, GSM:

_________________________________________________________________

Elektronska pošta: _________________________________________________________________

IZJAVA VLAGATELJA
Spodaj podpisani izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v tej vlogi, resnični, točni, popolni, verodostojni in
ustrezajo dejanskemu stanju ter da priložene fotokopije ustrezajo originalom, za kar prevzemam materialno in
kazensko odgovornost.

___________________________
podpis vlagatelja(ice)

Izpolnjene vloge oddajte na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
Vloge se lahko posredujejo tudi po pošti ali na elektronski naslov (obcinacerklje@siol.net), vendar je stranka ob oddaji
dolžna predhodno poravnati upravno takso.
Upravna taksa – Na podlagi tarifne številke št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, 106/10-UPB5, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/16-ZUT-I) se za izdajo dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov plača upravna taksa
v znesku 22,60 EUR za posamezno dovoljenje.
Takso lahko plačate na sledeč način:
- z gotovino na blagajni Občine Cerklje na Gorenjskem ali
- s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko na račun št. IBAN: SI56 0121 2412 0309 135; referenca: 11 751167111002; BIC banke: BSLJSI2X.
V primeru plačila s položnico ali elektronsko je potrebno vlogi priložiti dokazilo o plačilu.
V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ji ne bo priloženo dokazilo o plačilu, bo v skladu s 16. členom
ZUT izdan plačilni nalog, neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo pa bo podlaga za obračun zamudnih obresti
in posredovanje carinskemu organu v izvršitev. Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni,
navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.
Vlagatelj je dolžan, na podlagi 12. člena Odloka o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih (shuttle) prevozih na
območju Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3/12 in 2/15) in izdane
odločbe o odmeri občinske takse za tekoče leto, poravnati letno občinsko takso, ki znaša 800 točk na leto za vsako
vozilo, za katerega se izda dovoljenje. Občinska taksa se poravna s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko na račun,
kot je naveden v izdani odločbi o odmeri občinske takse.

Datum:______________
Podpis odgovorne osebe:_____________________

Žig

