
G A R A N T N A  I Z J A V A
za Potrdila o poreklu blaga in potrjevanje drugih listin

Garantna izjava se nanaša na postopke izdaje Potrdil o poreklu blaga in potrjevanja drugih listin v mednarodnem 
poslovanju pri Gospodarski zbornici Slovenije ali regijski zbornici. Izjava velja eno leto. V primeru sprememb na 
strani vložnika, mora le ta  predložiti novo izjavo. 

Izjavljamo, da bomo spoštovali Pravila za izdajo Potrdil o poreklu blaga in druga navodila, veljavna v času izdaje 
Potrdila ali potrjevanja drugih listin. Prav tako se zavezujemo, da bomo v vsakem trenutku in ob vsakem času prevzeli 
odgovornost za kakršnekoli zahtevke zoper izdajatelja in njegove zaposlene, ki izvirajo iz napak v vsebini Potrdil ali 
drugih dokumentov, ali iz načina njihove izdaje, razen, če zakon ne določi drugače. Izdajatelj in njegovi zaposleni ne 
odgovarjajo za vsebino, navedeno na Potrdilih o poreklu blaga ali drugih dokumentih, ki jih potrdi.

V primeru zahteve, ki izvira iz zakonite preiskave na podlagi zakonskih pooblastil (na primer policijski, finančni nadzor 
oziroma kakršenkoli nadzor na podlagi odločbe upravnega organa ali sodišča), dovoljujemo izdajatelju, da omogoči 
neposreden dostop do poslovnih informacij, ki so lahko predmet takšne preiskave. 

Pravna oseba  

Naslov 

Matična številka 

Vrsta organizacije Izvoznik                    Špediter/posrednik

Član GZS          DA                  NE                   NE VEM

Sedež zbornice, kjer koristimo storitve izdaje potrdil o poreklu in/ali potrjevanja drugih listin 

 Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana

 GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško

 Regionalna gospodarska zbornica Celje

 GZS Koroška gospodarska zbornica, Dravograd

 Primorska gospodarska zbornica, Koper

 Regionalna zbornica Gorenjska, Kranj

 Štajerska gospodarska zbornica, Maribor

 Pomurska gospodarska zbornica, Murska Sobota

 GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica 

 Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Novo mesto

 GZS Regionalna zbornica Postojna 

 Zasavska gospodarska zbornica, Zagorje ob Savi

 Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Velenje



GLAVNI UPORABNIK - oseba, ki je pooblaščena za pridobivanje Potrdil o poreklu blaga in drugih listin

Profil podjetja v e-sistemu essCert je vezan na e-naslov glavnega uporabnika.

Glavni uporabnik bo v roku enega dneva od oddaje garantne izjave prejel e-sporočilo z navodili za registracijo v e-sis-
tem.

Priporočamo, da glavni uporabnik v e-sistem doda še druge uporabnike v podjetju.

Ime in priimek  

Funkcija 

E-naslov 

Telefon 

Podpis 

 

SOGLASJE za obdelavo osebnih podatkov

 DA – želim, da mi pošiljate e-novice in s tem do preklica dovoljujem uporabo in obdelavo mojih osebnih po-
datkov 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 opi-
sane v Politiki zasebnosti na https://www.gzs.si/Politika-zasebnosti.

Odločitev glede obdelave osebnih podatkov bo vsak uporabnik e-sistema izbral pri prvi prijavi v e-sistem. 

Kraj in datum:                 Zakoniti zastopnik:

      Ime in priimek (tiskane črke) 

  

      Podpis in žig

IZPOLNJENO IZJAVO ODDAJTE NA E-NASLOV:  
poreklo-registracija@gzs.si

ali osebno na vaši izpostavi Gospodarske zbornice.
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