OBRAZEC 4

VLOGA OZ. OBVESTILO O SPREMEMBI PODATKOV,
VEZANIH NA LICENCO
ZAMENJAVA VOZILA ali SPREMEMBA REGISTRSKE OZNAKE
STRANKA:
tel:
LICENCA IZDANA
dne:
(pri Obrtni zbornici Slovenije, Ljubljana, Celovška c. 71)

št. licence:

VRSTA SPREMEMBE: (ustrezno obkroži)
1. Zamenjava vozila:
Odjavljeno Reg. ozn.:
vozilo

Znamka voz.

Tip vozila

Novo
vozilo

Znamka voz.
Standard kvalitete vozila:

Tip vozila

Odjavljeno Reg. ozn.:
vozilo

Znamka voz.

Tip vozila

Novo
vozilo

Znamka voz.
Standard kvalitete vozila:

Tip vozila

Reg. ozn.:
NOx

Reg. ozn.:
NOx

2. Sprememba registrske oznake:
Stari
Reg. ozn.:
podatki

Znamka voz.

Tip vozila

Novi
podatki

Znamka voz.
Standard kvalitete vozila:

Tip vozila

Reg. ozn.:
NOx

Vozila (Skupno število po spremembi)
Opombe:
*
*
*
*
*
*

Datum:

Žig:

Podpis:

PRILOGE K VLOGI:

(K OBRAZCU 4)

1a. ZAMENJAVA VOZILA (obstoječ izvod licence s podatki o vozilu)
¾ IZVOD LICENCE oz. LICENCE SKUPNOSTI ZA VOZILO:
¾ KOPIJA PROMETNEGA DOVOLJENJA ZA VOZILO;
in morebitna kopija leasing pogodbe oz. zakupne ali najemne pogodbe, če je vozilo pridobljeno na
podlagi finančnega leasinga oz. zakupne ali najemne pogodbe;
¾ FINANČNA SPOSOBNOST:
A) 9.000 EUR - prvo vozilo, 5.000 EUR - vsako naslednje vozilo;
B) Za opravljanje prevoza potnikov z vozili, ki imajo poleg voznikovega največ 8 sedežev pa 3.000
EUR - prvo vozilo, 1.500 EUR - vsako naslednje vozilo;
PREDLOŽITE LAHKO:
- dokazilo o lastništvu neobremenjene nepremičnine (original zemljiškoknjižni izpisek, v kolikor ga
niste priložili že osnovni vlogi)
- ali bilanco stanja
- ali seznam posameznih opredmetenih osnovnih sredstev;
¾ DOKAZILO O PLAČILU STROŠKOV POSTOPKA
1b. ZAMENJAVA VOZILA (obstoječ izvod licence brez podatkov o vozilu)
¾ PROMETNO DOVOLJENJE;
- kopijo prometnega dovoljenja za odjavljeno vozilo ali izjavo o odjavi vozila (če prevoznik v roku 30
dni po odjavi vozila obvesti izdajatelja licence o zamenjavi vozila, lahko izvod licence prenese v novo
vozilo)
- kopijo prometnega dovoljenja za novo vozilo.
¾ FINANČNA SPOSOBNOST:
A) 9.000 EUR - prvo vozilo, 5.000 EUR - vsako naslednje vozilo;
B) Za opravljanje prevoza potnikov z vozili, ki imajo poleg voznikovega največ 8 sedežev pa 3.000
EUR - prvo vozilo, 1.500 EUR - vsako naslednje vozilo;
PREDLOŽITE LAHKO:
- dokazilo o lastništvu neobremenjene nepremičnine (original zemljiškoknjižni izpisek, v kolikor ga
niste priložili že osnovni vlogi)
¾ - ali bilanco stanja
- ali seznam posameznih opredmetenih osnovnih sredstev;

OPOMBA:
Izvoda licence ni potrebno pridobiti za prevoz blaga z vozili ali skupino vozil, katerih največja dovoljena
masa ne presega 3.500 kg.

2a. SPREMEMBA REGISTRSKE OZNAKE (obstoječ izvod licence s podatki o vozilu)
¾ IZVOD LICENCE oz. LICENCE SKUPNOSTI ZA VOZILO:
¾ KOPIJA PROMETNEGA DOVOLJENJA Z NOVIMI REGISTRSKIMI TABLICAMI
¾ DOKAZILO O PLAČILU STROŠKOV POSTOPKA
2b. SPREMEMBA REGISTRSKE OZNAKE (obstoječ izvod licence brez podatkov o vozilu)
¾ KOPIJA PROMETNEGA DOVOLJENJA Z NOVIMI REGISTRSKIMI TABLICAMI (izvod licence
prevoznik obdrži)

OPOMBA:
Izvoda licence ni potrebno pridobiti za prevoz blaga z vozili ali skupino vozil, katerih največja dovoljena
masa ne presega 3.500 kg.

