
Ime in priimek: ___________________________  

 

Naslov: ____________________________________________________________ 

 

Davčna številka: __________________________  

 

Znamka vozila: ___________________________ 

 

Model vozila: _____________________________ 

 

Št. šasije: ________________________________ 

 

Reg. oznaka: ______________________________ 

 

Uporaba vozila za privatne namene:  DA         NE 

 

 
 

 

IZJAVA 
 

Spodaj podpisani/(-a) ______________________ (ime in priimek) s podpisom te 
izjave izrecno potrjujem, da mi je znana vsebina Pravilnika o uporabi službenih vozil 
Smučarske zveze Slovenije ter da sprejemam vse pravice in obveznosti, ki mi jih kot 
uporabniku/(-ci) nalaga citirani pravilnik ali kateri koli drugi akt SZS. 
 
Izrecno potrjujem tudi, da: 
- posedujem veljavno vozniško dovoljenje in da bom v kolikor bo vozniškemu 

dovoljenju prenehala veljavnost ali mi bo le-to iz katerega koli razloga odvzeto, to 
dejstvo nemudoma pisno sporočil/(-a) SZS ter zagotovil/(-a) vrnitev vozila SZS, 

- je navedba glede uporaba vozila v privatne namene resnična in da bom v 
primeru, da se ugotovi neresničnost te navedbe, SZS povrnil vse stroške, ki jih je 
SZS imela zaradi neresničnosti navedbe, 

- bom za vozilo skrbel/(-a) kot dober gospodar,  
- bom v primeru, da se ugotovi, da vozilo ni bil uporabljeno v skladu s Pravilnikom 

o uporabi službenih vozil SZS nemudoma, najkasneje pa na prvi poziv direktorja 
ali njegove pooblaščene osebe vozilo vrnil/(-a) in plačal/(-a) vse stroške 
neupravičene uporabe in vse stroške ali škodo, nastalo v zvezi z neupravičeno 
uporabo, 

- bom poravnal/(-a) vse finančne obveznosti, ki izhajajo zaradi moje uporabe vozila 
in za katere sem odgovoren/(-a) v skladu s Pravilnikom o uporabi službenih vozil 
SZS ali katerim koli drugim aktom SZS, 

- dovoljujem, da se vse finančne obveznosti, ki izhajajo zaradi moje uporabe vozila 
in za katere sem odgovoren/(-a) v skladu s Pravilnikom o uporabi službenih vozil 
SZS ali katerim koli drugim aktom SZS, pobotajo s terjatvijo, ki jo imam do SZS 
iz katerega koli naslova, v primeru, da v trenutku izvršitve pobota obstaja moja 
terjatev nasproti SZS. 

 
V Ljubljani, __________ (datum)      
 
    ___________________________ (ime in priimek) 
 
 

___________________________ (podpis) 


