S E M I N A R

POSTOPEK OBVEZNEGA POTRJEVANJA
DOVOLILNIC IN DOVOLJENJ ZA PREVOZ
BLAGA

PREDAVATELJ:

Na podlagi dvanajstega odstavka 102. člena Zakona o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in naslednji) bo v kratkem usklajen in
sprejet PRAVILNIK o obveznem potrjevanju dovolilnic prevoza v
podjetjih. Ta pravilnik ureja postopek in način potrjevanja posameznih vrst
dovolilnic prevoza v podjetjih.

Da vam olajšamo delo in da pri obveznem potrjevanju dovolilnic ne bi
Andrej Benkovič, univ. dipl. prihajalo do nepotrebnih napak in zapletov, smo za vas pripravili seminar na
temo obveznega potrjevanja dovolilnic in dovoljenj za prevoz blaga.
prav.
Andrej Benkovič, univerzitetni
diplomirani pravnik s 13-letnimi KDAJ IN KJE
izkušnjami v državni upravi,
zaposlen kot sekretar na 22. junij 2010, 9.00 – 14.00
Ministrstvu za promet pripravlja
podzakonski predpis s katerim Pomurska gospodarska zbornica (klub PAC)
bo
urejeno
obvezno Lendavska 5a, Murska Sobota
potrjevanje
dovolilnic
in
dovoljenj za prevoz blaga.
Svoje delovne izkušnje je med VSEBINA SEMINARJA:
drugim nabiral na Ministrstvu
za
šolstvo
in
šport, 1. Uvod – razlogi za nastanek instituta žigosanja dovolilnic in dovoljenj v
Generalnem sekretariatu Vlade
podjetju
RS, Kadrovski službi Vlade RS
in na Občini Mengeš. Vodil je 2. Dovolilnice za prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu (vrste
tudi postopek sprememb in
dovolilnice, zlorabe, ponarejanje)
dopolnitev Zakona o prevozih v
cestnem prometu. Kot občinski 3. CEMT dovolilnica
svetnik
pa
sodeluje
pri
4. Pravilnik o obveznem potrjevanju dovolilnic in dovoljenj za prevoz
oblikovanju
predpisov
na
blaga (splošno, postopek preverjanja, obveščanje o nepravilnostih,
občinski ravni.
Gospodarska zbornica Slovenije
Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva pl. 27 a, Ljubljana
DODATNE INFORMACIJE:
Sašo Pristavec
tel: 01/ 58 97 659
e pošta: saso.pristavec@cpu.si
www.cpu.si

vodenje arhiva)
5. Zaključek (primeri iz prakse, vprašanja udeležencev in odgovori)

SEMINAR JE NAMENJEN:
 podjetjem, ki se ukvarjajo z uvozom in izvozom blaga,
 špediterjem,
 organizatorjem prevoza,
 prevoznikom,
 in ostalim osebam, ki se pogosto srečujejo s problematiko potrjevanja
dovolilnic.

prijavnica / naročilnica za seminar
POSTOPEK OBVEZNEGA POTRJEVANJA DOVOLILNIC PREVOZA V PODJETJIH
kdaj in kje: 22. junij 2010 ob 9. uri v prostorih kluba PAC, Lendavska 5a v M. Soboti

POLNI NASLOV NAROČNIKA

PODATKI O NAROČNIKU
zavezanec za ddv

_____________________________
organizacija

DA

NE

davčna številka _____________________________
matična številka ____________________________

_____________________________
ulica
_____________________________
mesto
e-pošta

kontaktna oseba ____________________________
tel.

__________________________________

faks

__________________________________

število zaposlenih v podjetju; obkrožite:
do 10
do 30
do 100

nad 100

_________________________________________________________________________________
Ali želite prejemati naša elektronska obvestila?

DA

NE

na seminar prijavljamo
ime in priimek

delovno mesto

1 _________________________________________________________________________________________
2 _________________________________________________________________________________________
3 _________________________________________________________________________________________
datum _____________

podpis in žig _____________________________

Kotizacija
Cena seminarja je 80,00 EUR in vključuje seminarsko gradivo, osvežilne napitke in potrdilo. Kotizacijo je potrebno
nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun NLB, SI56 0234 0025 7133 318. Prosimo, da ob
prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji.
Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni
pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

prijavnico pošljite





po faksu št.:
02 52 136 59
preko spletne strani: www.cpu.si
po pošti:
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno
usposabljanje, p.p. 2517, 1001 Ljubljana
na e-naslov:
mira.kikec@gzs.si



Za dodatne informacije pokličite: Sašo Pristavec, T: 01 5897 659, saso.pristavec@cpu.si



PGZ ni davčni zavezanec, davčna številka je: 94947333

