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VLOGA 
za evidentiranje vgradnje odobrenega dela na vozilo 

 

IZPOLNI STRANKA 

1. Podatki o lastniku vozila: 

Priimek, ime / naziv: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naslov: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Poštna št. in kraj: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Podatki o vložniku (če vložnik ni lastnik): 

Priimek, ime: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naslov: …………………………………………………………………………… Poštna št., kraj …………………………………………………………… 

Št. oseb. dok.: ………………………………………………………………… Telefon: ……………………………………………………………………… 

3. Podatki o vozilu:  

Znamka: ……………………………………………………………… Komercialna oznaka ……………………………………………………………… 

Identifikacijska številka vozila (VIN):  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Podatki o vgrajeni napravi oz. delu (ustrezno označite): 

      vlečna naprava         platišča / pnevmatike     izpušni sistem               spojlerji 
 

Proizvajalec (znamka):   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tip oz. oznaka naprave: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Številka odobritve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Vsi podatki, pridobljeni med postopki kontrole, so zaupni in so dostopni le naročniku postopka, če zakon ne določa drugače. 
Naročnika postopka bomo obvestili o vsaki zahtevi po posredovanju podatkov, razen če zakon tega ne prepoveduje.  
 

Vlogo vložil: (priimek, ime, podpis, žig) Kraj in datum: 
 

IZPOLNI URADNA / STROKOVNA OSEBA 

5. Priloge k vlogi za evidentiranje vgradnje (ustrezno označite): 
 

Fotokopija prometnega dovoljenja (če je vozilo že registrirano) DA NE 
Potrdilo o skladnosti SA, SB, SC oz. izjava o ustreznosti DA NE
Potrdilo oz. tehnično poročilo o vgradnji dela na vozilo DA NE
Certifikat o homologaciji oz. odobritvi dela DA NE
Drugo: DA NE
 

  

Vloga izpolnjuje pogoje za evidentiranje vgradnje odobrenega dela         DA          NE 
 

Vlogo sprejel: (priimek, ime, podpis) Vlogo potrdil: (priimek, ime, podpis) 

Kraj in datum: Kraj in datum: 
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