VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA
O OPRAVLJANJU MEDNARODNIH
PREVOZOV OSEB ZA LASTNE
POTREBE – z avtobusom

PREJEM GZS:

12

PODJETJE
(v skladu z registracijo)

Vlagatelj
(ime in priimek zastopnika podjetja)

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

Matična številka:
Glavna kontaktna oseba, pooblaščena
za urejanje postopkov v zvezi s potrdilom
(spremembo sporočite):
Tel. št.:
ZAKONITI ZASTOPNIK PODJETJA

E-naslov:

(ime in priimek)

Naslov
(stalno prebivališče: ulica, poštna št., kraj)

Kraj in država rojstva
Davčna
št.

EMŠO
Tel. št.:
VOZILA:

E-naslov:

(v kolikor je seznam vozil večji, priložite prilogo s podatki o vozilih)

Registrska številka
(kot na prometnem dovoljenju)

Skupno število vozil:
Številka šasije

SOGLASJE za obdelavo osebnih podatkov


DA – želim, da mi pošiljate e-novice in s tem do preklica dovoljujem uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov za
namene neposrednega trženja GZS in obveščanja o aktualnih vsebinah s področja gospodarstva (aktualne novice, dogodki,
stališča in ostali produkti in storitve GZS). Pomembno: Od prejemanja obvestil GZS se lahko kadarkoli odjavite oz. spremenite
nastavitve prejemanja e-novic. Vaše pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki so opisane v Politiki zasebnosti na
https://www.gzs.si/Politika-zasebnosti.

Kraj in datum:

Ime in priimek zastopnika, podpis in žig:

PRILOGE:
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. Dokazilo o plačilu. Cena izdaje potrdila je 20,00 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.
PRAVNA PODLAGA:
•
•
•

Uredba 1073/2009/ES
Uredba Komisije 361/2014, Priloga V
Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2), 34. člen

ODDAJA VLOGE:
•
•

po e-pošti na eva.bajec@gzs.si. V primeru odsotnosti boste prejeli samodejno e-sporočilo z navodili, kam
pošljete vlogo.
po pošti na naslov: GZS, Javne listine, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

PREVZEM POTRDILA (označite)

□ Potrdilo želim prejeti po pošti □ Potrdilo bo osebno prevzel-a - ime in priimek:
Datum in podpis ob prevzemu:

