
Navodilo za izpolnitev vloge: 

1. LETNA DOVOLILNICA ZA PARKIRANJE – OBČANI IN  

LETNA DOVOLILNICA ZA UPORABO GOZDNIH CEST - OBČANI 

Letno dovolilnico za parkiranje – občani in Letno dovolilnico za uporabo gozdnih cest – občani lahko pridobijo osebe 

s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Žirovnica. Vlogi za izdajo dovolilnic je treba priložiti kopijo osebnega 

dokumenta oziroma potrdilo o začasnem prebivališču. Ob izdaji dovolilnice mora upravičenec poravnati ceno 

dovolilnice v višini 20,00 EUR oz. 25,00 EUR ter strošek izdelave in izdaje dovolilnice v vrednosti 6,50 EUR. 

2. BREZPLAČNA LETNA DOVOLILNICA ZA UPORABO GOZDNIH CEST – OBČANI 

Brezplačno Letno dovolilnico za uporabo gozdnih cest – občani lahko za dobo 5 let pridobijo lastniki nepremičnin 

na območjih gozdnih cest proti Valvazorju in Zelenici, lastniki ali najemniki planinskih koč na območjih gozdnih cest 

proti Valvazorju in Zelenici, člani Lovske družine Stol, agrarne skupnosti in člani agrarnih skupnosti z območja 

občine, ki niso lastniki nepremičnin na območjih gozdnih cest. Vlogi za izdajo dovolilnice je treba priložiti dokazilo 

o lastništvu, najemu, ustrezno pogodbo oziroma potrdilo o članstvu. Ob izdaji dovolilnice morajo upravičenci 

poravnati strošek izdelave in izdaje dovolilnice v vrednosti 6,50 EUR. 

Lastniki nepremičnin na območju gozdnih cest Završnica – Valvazorjev dom in Zelenica lahko pridobijo toliko letnih 

dovolilnic za uporabo gozdnih cest, kolikor je polnoletnih članov gospodinjstva, pri čemer morajo prav tako za 

vsakega člana predložiti kopijo osebnega dokumenta in potrdilo o začasnem prebivališču in poravnati materialne 

stroške za izdelavo posamezne dovolilnice v višini 2,20 EUR. 

Lastniki ali najemniki planinskih koč na območju gozdnih cest Završnica – Valvazorjev dom in Zelenica pridobijo 5 

letnih dovolilnic za uporabo gozdnih cest. Ob izdaji dovolilnic morajo poravnati strošek izdelave in izdaje dovolilnice 

v višini 6,50 EUR in materialne stroške za izdelavo vsake naslednje dovolilnice (4) v višini 2,20 EUR. 

Agrarne skupnosti na območju občine Žirovnica pridobijo 3 letne dovolilnice za uporabo gozdnih cest. Ob izdaji 

dovolilnic morajo poravnati strošek izdelave in izdaje dovolilnice v višini 6,5 EUR in materialne stroške za izdelavo 

vsake naslednje dovolilnice (2) v višini 2,20 EUR. 

3. LETNA DOVOLILNICA ZA PARKIRANJE – OSTALI 

Ob izdaji Letne dovolilnice za parkiranje - ostali mora upravičenec poravnati ceno dovolilnice ter strošek izdelave in 

izdaje dovolilnice v vrednosti 6,50 EUR z DDV.  

 

4. SPLOŠNO 

Vlogo za izdajo dovolilnice je možno prevzeti na spletnih straneh Občine Žirovnica in Zavoda za turizem in kulturo 

Žirovnico ali v prostorih Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica oz. v Čopovi rojstni hiši na naslovu Žirovnica 14, 

4274 Žirovnica. 

Ob izdaji dovolilnice mora upravičenec poravnati ceno dovolilnice ter strošek izdelave in izdaje dovolilnice v 

vrednosti 6,50 EUR z DDV. Ceno in strošek izdelave in izdaje dovolilnice upravičenec lahko poravna: 

- osebno v prostorih Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica ali  

- preko elektronskega nakazila na račun Občine Žirovnica št. SI56 0110 0010 0019 255, kjer za sklic navedite št. 

00 713000-1332, pod namen plačila pa ime lastnika dovolilnice. Upravičenec ob poravnavi cene in stroškov 

izdaje dovolilnice lahko dovolilnico osebno prevzame v prostorih Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica ali pa 

jo prejme po pošti na naslov, ki je napisan na vlogi. 

Dovolilnice so veljavne eno leto od datuma nakupa dovolilnice. Ob podaljšanju veljavnosti dovolilnice mora 

upravičenec poravnati ceno dovolilnice. Upravičenec  lahko pridobi novo dovolilnico ob njeni izgubi, uničenju ali 

poškodbi. Ob zamenjavi dovolilnice je upravičenec dolžan plačati materialne stroške izdelave nove dovolilnice v 

višini 2,20 EUR. Voznik vozila z dovolilnico, ki je namenjena uporabi javnega parkirišča, mora ob prihodu na 

parkirišče na parkomatu natisniti parkirni listek in ga namestiti v parkirano vozilo tako, da je dobro vidno in povsem 

čitljivo z zunanje strani vozila. 

Dovolilnice so neprenosljive. Njihova zloraba se kaznuje v višini 100 EUR. 


