PREJEM GZS:

VLOGA ZA PRIJAVO
DODATNEGA VOZILA

3a
A

Izpolnite vsa polja in priložite vse navedene priloge.

PODJETJE
(v skladu z registracijo)

Vlagatelj
(ime in priimek zastopnika podjetja)

Poslovni naslov
(ulica, hišna št., poštna št., kraj)

Matična številka
Kontaktna oseba za to vlogo
Tel. št.:
DODATNA VOZILA:

E-naslov:

(v kolikor je seznam vozil večji, priložite prilogo s podatki o vozilih):
Registrska številka
Številka šasije
(kot na prometnem dovoljenju)

Dodatna vozila
se nanašajo na:

Taksi nalepka
(označite z X, če jo želite)

□ Licenco Skupnosti za prevoz blaga - za vozilo nad 3,5t
□ Licenco Skupnosti za prevoz blaga - za vozilo nad 2,5t
□ Licenco Skupnosti za prevoz potnikov
□ Nacionalno licenco za prevoz blaga v notranjem cestnem prometu
□ Nacionalno licenco za prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu
vozili, ki imajo poleg voznikovega največ osem sedežev (8+1)
□ Nacionalno licenco za prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu
z vozili, ki imajo poleg voznikovega več kot osem sedežev (avtobus)
□ Nacionalno licenco za avto-taksi prevoze

Dodatni izvod licence vezati na upravljavca prevozov:

□ Podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da se dodatno priglašeno vozilo veže na zgoraj navedenega
upravljavca prevozov in da sem seznanjen z omejitvami glede števila podjetij in števila vozil za
posameznega upravljavca in te omejitve upoštevam.
Kraj in datum:

Ime in priimek zastopnika, podpis in žig:

PREVZEM IZVODA LICENCE (overjene kopije licence):

□ Izvod želim prejeti po pošti

□ Izvod bo osebno prevzel-a:
Datum in podpis ob prevzemu:

PRILOGE K VLOGI
1. Kopije prometnih dovoljenj in morebitne kopije leasing oz. zakupnih ali najemnih pogodb. Na pogodbi
mora biti razvidna številka šasije vozila, v nasprotnem primeru predložite še prevzemni zapisnik. V
primeru najetega vozila, kupljenega na leasing, priložite še soglasje leasing hiše k uporabi vozila tretji
osebi.
2. LICENCA SKUPNOSTI IN NACIONALNE LICENCA ZA PREVOZ BLAGA IN PREVOZ
POTNIKOV Z AVTOBUSI:
Za prevoz blaga nad 3,5 t in za prevoz potnikov: Dokazilo, da ima podjetje kapital in rezerve v višini vsaj 9.000
EUR za prvo vozilo in 5.000 EUR za vsako naslednje vozilo.
Za mednarodni prevoz blaga z vozili med 2,5 t in 3,5 t: Dokazilo, da ima podjetje kapital in rezerve v višini
vsaj 1.800 EUR za prvo vozilo in 900 EUR za vsako naslednje vozilo.
Primer, če ima podjetje licenco za vozilo nad 2,5 t in dodatno priglasi vozilo nad 3,5 t: Dokazilo, da ima
podjetje kapital in rezerve v višini vsaj 9.900 EUR (1.800 za prvo lažje vozilo, pri priglasitvi težjega vozila pa
9.000 € za prvo težje vozilo in 900 € za naslednje lažje vozilo)
Upošteva se eno od naslednjih dokazil:
▪ izpisek iz poslovnega registra, iz katerega je razvidna višina ustanovitvenega kapitala (pridobi GZS) ali
▪ kopija bilance stanja, ki jo je prevoznik za preteklo leto predložil davčnemu organu (pridobi GZS) ali
▪ seznam posameznih opredmetenih osnovnih sredstev ali
▪ dokazilo o lastništvu neobremenjenih nepremičnin, če z njimi odgovarja za svojo dejavnost ali
▪ pogodba o namensko vezanem depozitu v banki ali
▪ garancija banke ali druge finančne institucije, s katero se daje garancija za dobro poslovanje prevoznika v
času, za katerega velja garancija.
Dokazila, razen bilance stanja, ne smejo biti starejša od 90 dni.

3. LICENCA SKUPNOSTI:
Seznam zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih (obrazec dostopen na www.gzs.si/licence).
4. LICENCA SKUPNOSTI:
Izjava o izpolnjevanju pogoja glede sedeža podjetja, uradnih ur, prostora in opreme:
– Če prijavljate šesto vozilo in ste bili v času uradnih ur dosegljivi telefonsko, priložite novo izjavo
glede uradnih ur, kjer bo navedeno, da bo najmanj ena oseba prisotna v času uradnih ur.
– Če dosedanja izjava ne zadošča več pogojem, zaradi kvadrature.
5. LICENCA SKUPNOSTI:
Če je upravljavec po pogodbi (zunanji upravljavec) in prijavljate šesto vozilo, hkrati priložite še
ustrezna nova dokazila za upravljavca prevozov.
6. Dokazilo o plačilu stroškov postopka:
Cena izdaje enega dodatnega izvoda licence za vozilo je 55,00 EUR. Cena taksi nalepke je 18,00
EUR. Plačate z nakazilom na račun GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana:
NLB SI56 0292 4001 7841 495 ali SKB SI56 0310 0100 2177 231, sklic 00 1200.
ODDAJA VLOGE
– Po pošti na naslov: GZS, Javne listine, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.
– Po e-pošti na: spela.urh@gzs.si ali katja.koncan@gzs.si. V primeru odsotnosti boste prejeli
samodejno e-sporočilo z navodili, kam lahko posredujete vlogo.
– V nabiralnik na vhodu stavbe GZS-CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana (zadaj za poslovno
stavbo GZS).

