
  
 
 
 
 
 
 

 
VLOGA  

za pridobitev ATA zvezka  
 

Imetnik ATA zvezka in naslov  
(pravna ali fizična oseba) 

 

 

 

Matična št. pravne osebe ALI  
EMŠO fizične osebe: 

 Davčna št.  

Kontaktna oseba:  

Tel. št.:  E-naslov:  

Pooblaščenec  
(oseba, ki ureja carinske postopke na mejah, 
naveden v polju B na ATA zvezku): 

 

Pooblaščenec zaposlen  
pri imetniku ATA zvezka:        

                         DA                     NE 
Če ste obkrožili NE, priložite  

Pooblastilo za urejanje carinskih postopkov. 
Potek celotne poti – seznam držav po vrsti:  

Končne države začasnega uvoza:  

Tranzitne države:  

Prevozno sredstvo:  

Predvidena uporaba blaga (označite):  
□ Vzorec ali reklamni material 
□ Sejmi in razstave 
□ Profesionalna oprema 
□ Raziskovalna oprema 
□ Učni material 
□ Drugo:  

Datum predvidenega začasnega izvoza:  

Vrednost v ATA zvezku navedenega blaga 
(kot v ATA zvezku): 

 

Naziv blaga, št. kosov, teža ali količina  
(ali priložite seznam blaga) 

 

Priloge:  
□ Seznama blaga 
□ Pooblastilo za urejanje carinskih postopkov   

 
Preberite in podpišite tudi izjavo na hrbtni strani! 
 
 
Kraj in datum:               Podpis in žig zakonitega zastopnika: 

 
 
 
 

  



  
 
 
 
 
 
 

 
 

IZJAVA 

o obveznostih imetnika ATA zvezka 

 
Podpisani imetnik/zakoniti zastopnik izjavljam: 
- da bodo po izdaji ATA zvezka morebitne spremembe in dopolnitve vnesene le s strani izdajatelja, 

Gospodarske zbornice Slovenije; 
- da bo navedeni ATA zvezek uporabljal le imetnik oz. v zvezku navedeni pooblaščenec;  
- da bom natančno upošteval vse carinske in ostale administrativne predpise držav vključenih v postopek; 
- da bom pravilno zaključen zvezek ATA, iz katerega bo razvidno, da se je blago po zvezku ATA vrnilo v 

Slovenijo (taloni potrjeni s strani carinskih organov), najkasneje po preteku roka veljavnosti vrnil 
izdajatelju – Gospodarski zbornici Slovenije; 

- da bom upošteval roke, ki jih bodo določili slovenski in tuji carinski organi za dokončanje carinskih 
postopkov; 

- da bom poskrbel, da bodo pri vsakem prestopu meje carinski organi vnesli ustrezne zabeležke v ATA 
zvezek; 

- da bom v primeru, če bo blago ostalo v tujini, le tega uvozno in izvozno ocarinil in izdajatelju vrnil 
zaključen ATA zvezek in kopije uvoznih in izvoznih carinskih deklaracij; 

- da bom v celoti povrnil vse stroške (carinske dajatve, kazni, pristojbine, stroške postopkov, itd.), ki bi jih 
izdajatelj ATA zvezka moral plačati zaradi zadevnega zvezka; 

- da bom na zahtevo izdajatelja izpolnil dodatne pogoje za zavarovanje postopka (kargo zavarovanje blaga, 
menica, ipd.) oz. vplačal dodatno premijo, ki jo ta določi; 

- da so vse navedbe na vlogi za izdajo ATA zvezka v v ATA zvezku točne, da bom skrbno ravnal z ATA 
zvezkom in da bom spoštoval vse obveznosti iz te izjave; 

- da sem seznanjen, da o morebitnem sporu iz razmerja nastalega v zvezi z ATA zvezkom odloča pristojno 
sodišče po sedežu izdajatelja; 

- da sem seznanjen, da Gospodarska zbornica Slovenije ob prijavi ATA zvezka v zavarovanje posreduje 
Zavarovalnici Triglav d.d. vse podatke iz vloge, vključno z enotno matično številko občana in podatke o 
vrednosti v ATA zvezku navedenega blaga, vse izrecno za namen izvajanja zavarovanja ter pooblaščam 
zavarovalnico, da v regresnem postopku pri pristojnih organih opravi poizvedbo o mojem bivališču, 
zaposlitvi in premoženjskem stanju (omenjena točka se nanaša na vlagatelja – fizično osebo oz. 
samostojnega podjetnika). Zavarovalnica Triglav d.d. v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in 
vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zavarovalništvo, zbira, shranjuje, 
posreduje in uporablja osebne podatke, navedene na vlogi za izdajo ATA zvezka. 
 
 

Kraj in datum:               Zakoniti zastopnik: 
Ime in priimek (tiskane črke)  

 
 

   
Podpis in žig 

 
 
 

    
 

 
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. 
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