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Naročilnica za izdajo parkirne kartice za opravljanje taksi storitev 

na letališču 
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(izpolni izdajatelj kartice / to be filled-in by issuing authority) 
Št. parkirne kartice / Parking card No: ______________ 
Datum / Date: ____________________________ 

Fraport Slovenija, d.o.o. 
T: +386 (0)4 20 61 417 

E: parking@fraport-slovenija.si 

 

NAROČILNICA ZA IZDAJO PARKIRNE KARTICE ZA OPRAVLJANJE TAKSI STORITVE NA 
LETALIŠČU 

 
Za lokacijo parkirna hiša in drop off cona. 
 
 
Za obdobje: od/___________________ do/____________________ 
 
Naročnik, pravna ali fizična oseba oz. plačnik  (naziv in naslov):______________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Davčna št.:__________________   Davčni zavezanec:     DA   NE 
 
 

Št 
kartic 
  

Ime in priimek imetnika parkirne kartice (ali podjetje) 
 

Tip vozila 
 

Reg. št. vozila 

1    
2    
3    

 
Parkirna kartica velja za: 

1. parkiranje v garažni hiši - klet  
2. in za vstop na avto taxi postajališče, ki se nahaja pred terminalom B 

  
Tel:  ___________________________ 
 
E-pošta: ___________________________ 
 
Način enkratnega plačila abonentske kartice  
(ustrezno obkroži): 
 
a) gotovina (na parkirni blagajni)   b) račun. 
 
 
Podpisani se strinjam in dovoljujem, da se moje ime in priimek, tip in reg. št. vozila, vodi v zbirki podatkov Fraporta 
Slovenija, d.o.o. za namen evidence imetnikov parkirnih kartic. Izjavljam, da so navedeni podatki resnični in da 
prevzemam vse obveznosti iz Pravilnika o opravljanju taksi storitev na letališču ter Splošnih pogojev za uporabo 
parkirnih mest. Vsakokratne posodobljene verzije pravilnikov so objavljene na spletnih straneh Letališča Ljubljana 
in Fraport Slovenija. 
 
Spodaj podpisani naročnik, pooblaščam Fraport Slovenija d.o.o., da lahko kadarkoli pridobi vse potrebne podatke 
oz. potrdila za navedeno pravno osebo (naročnika) ter njenega zakonitega zastopnika ali fizično osebo (naročnika), 
in sicer iz kazenske evidence pravnih in fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje ter evidence kazenskih postopkov, 
ki jih vodijo Sodišča. 
 
Priloge k naročilnici so: fotokopija prometnega dovoljenja za vozilo, ki ga bo naročnik uporabljal za izvajanje 
dejavnosti ter fotokopija licence za opravljanje taksi storitve. 
 
 
Datum: __________________   Žig:   Podpis: _________________ 
 
 
Cene storitev se lahko spremenijo s spremembo cen v Ceniku družbe. 


