Javni zavod Triglavski narodni park
Ljubljanska cesta 27
4260 Bled
VLOGA ZA PRIDOBITEV SOGLASJA
za izvajanje turistične, športne ali rekreacijske dejavnosti na vodotokih in stoječih vodah, ki niso
ribolov po predpisih, ki urejajo sladkovodno ribištvo, po 8. točki prvega odstavka 31. člena Zakona o
Triglavskem narodnem parku (Ur. l. RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C)

1. PODATKI O IZVAJALCU DEJAVNOSTI (vložnik je lahko pravna ali fizična oseba)
Naziv podjetja / Ime in priimek:
Naslov:
Kontaktna oseba:
e-naslov, telefon:
Ime, priimek izvajalca

e-naslov

1.
2.
3.
4.
(če je izvajalcev več, njihove podatke navedite v novem seznamu, ki je priloga vlogi)

2. PODATKI O NAMERAVANI DEJAVNOSTI
Vrsta dejavnosti, lokacija
1.
soteskanje Predelica

soteskanje Fratarica

soteskanje Jerečica

plovba* Sava Bohinjka

plovba* Soča

plovba* Koritnica

potapljanje Soča

drugo:
_______________________________________

* plovba s plovili, ki so namenjena športni, rekreacijski plovbi (npr. raft, kajak, rečni bob, druga plovila)

2.

Časovna opredelitev
15. marec – 31. oktober

3.

drugo: __________________________

Namen izvajanja dejavnosti
gospodarska dejavnost (vodenje gostov)

zasebno obiskovanje

drugo: __________________________
3.

UPRAVNA TAKSA
Vlogi prilagam dokazilo o plačilu upravne takse. (Za vlogo in izdajo soglasja se po Zakonu o

upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – ZUT-UPB514/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) plača
upravna taksa v višini 22,60 EUR (obrazec UPN: Koda namena: TAXS, Namen plačila: plačilo upravne
takse, IBAN: SI56
01100-1000315637, Referenca: SI11 25429-7111002-35616, Ime in naslov:
Upravne takse – državne, 1000 Ljubljana)

Datum: ___________________
Navodilo za izpolnjevanje vloge

Podpis: ____________________________

Vloga za pridobitev soglasja za izvajanje turistične, športne ali rekreacijske dejavnosti na vodotokih in stoječih vodah

1. PODATKI O IZVAJALCU DEJAVNOSTI
Navedite točne podatke o vložniku. V primeru pravne osebe navedite podatke, ki poleg
naziva, sedeža in pošte pravne osebe vključujejo tudi podatke o kontaktni osebi, imena in
priimke vseh predvidenih vodnikov - izvajalcev dejavnosti ter njihov e-naslov. V kolikor na
obrazcu ni prostora (so več kot trije izvajalci), njihove podatke navedite v novem
seznamu, ki je priloga vlogi. Če je vložnik za izdajo soglasja fizična oseba, navedite
podatke pod točko 1.2. Navedba e-naslova je obvezna, ker omogoča uporabo aplikacije
za poročanje o izvajanju dejavnosti (trenutno na razpolago le za soteskanje!). Ob izdaji
soglasja po elektronski pošti prejmete uporabniško ime in geslo za dostop do aplikacije.
2. PODATKI O NAMERAVANI DEJAVNOSTI
2.1. Vrsta dejavnosti, lokacija
Označite kje in katere dejavnosti boste izvajali.
2.2. Časovna opredelitev
Označite oziroma zapišite, kdaj imate namen izvajati dejavnosti.
2.3. Namen izvajanja dejavnosti
Označite oziroma zapišite, s kakšnim namenom boste dejavnost opravljali.
3. UPRAVNA TAKSA
Vlogi priložite dokazilo o plačilu upravne takse!
Za vlogo in izdajo soglasja se po tarifnih številkah 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih
taksah (Ur. list RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16)
plača upravna taksa v višini 22,60 EUR (obrazec UPN: Koda namena: TAXS, Namen
plačila: plačilo upravne takse, IBAN: SI56
01100-1000315637, Referenca: SI11
25429-7111002-35616, Ime in naslov: Upravne takse – državne, 1000 Ljubljana).
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