VLOGA
za izdajo dovoljenja za privez plovila v plovbnem območju

Ime in priimek / naziv pravne osebe

Naslov / sedeţ

Pošta

Zastopnik / pooblaščenec

Naslov zastopnika / pooblaščenca

Kontaktni telefon, e-pošta

Plovbno območje, kjer bo plovilo uporabljeno – relacija plovbe

Vrsta plovila, dimenzije plovila in ugrez plovila
(tehnična specifikacija plovila –
shema s prikazanimi dimenzijami in drugimi karakteristikami plovila)
Čas uporabe plovila (delovni čas):

Motor plovila:
a) električni motor
b) štiritaktni motor
c) izvenkrmni motor z notranjim izgorevanjem

Za vsako vrsto motorja je vlagatelj dolžan predložiti tehnične specifikacije proizvajalca pogonske
naprave iz katere je razvidno ali naprava ustreza zahtevam, ki jih določa Uredba o uporabi plovil na
motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/2006).
Vlagatelj mora za motorje z notranjim izgorevanjem izkazati, da motor plovila izhaja iz proizvodnje, ki
ustreza bistvenim zahtevam v zvezi z emisijami izpušnih plinov pogonskih motorjev in v zvezi z emisijami
hrupa pogonskih motorjev iz poglavja B in C, priloge 1 Pravilnika o rekreacijskih plovilih (Uradni list RS,
št. 42/2005) in da je plovilo vpisano v vpisnik čolnov.
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Podatke o vpisnemu listu za čoln/plovilo; dovoljenje za plovbo prilagam k vlogi DA / NE.

(v primeru, da obkrožite NE, bo organ podatke iz uradnih evidenc pridobil sam)
Datum:

Podpis vlagatelja
(zastopnika/pooblaščenca)
Žig
(za pravne osebe)

PRILOGE:
dokazila v skladu s Pravilnikom o rekreacijskih plovilih (Uradni list RS, št. 42/2005);
dokazilo o vpisu v vpisnik čolnov pri Upravi RS za pomorstvo / Upravni enoti.
UPRAVNA TAKSA:
Upravna taksa se zaračuna po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
106/2010-UPB5) v višini 22,66 €.
Št. dokumenta 021-2/2012-60, izdaja 6, veljavno od 16. 2. 2012
ID takse 300 in 302
Elektronsko plačilo upravne takse – obrazec UPN:
IBAN: SI56-0128-5485-0355-106; BIC banke: BSLJSI2X; referenca: SI-11-75850-7111207-35220000
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