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VLOGA  Str. 1 od 1 
Postopek izdaje duplikata izjave o ustreznosti / potrdila o skladnosti   Obr.: ND:OrgP‐3‐04/1/24; izdaja 02 

 

VLOGA 
za izdajo duplikata izjave o ustreznosti / potrdila o skladnosti / vpis predelave v duplikat 

 

IZPOLNI STRANKA 
 

1. Podatki o lastniku vozila: 

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

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

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

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

2. Podatki o vozilu:  

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

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

3. Postopek (ustrezno označite): 

     Prosim za izdajo duplikata izjave o ustreznosti / potrdila o skladnosti, št. (B / SB, SC) …………………………………………, 

izdan dne ……………………………………………, ker je bil originalni dokument izgubljen / uničen.  

     Prosim za vpis predelave v duplikat izjave o ustreznosti (SA / SB / SC) ………………………………………………………………. 
 

Duplikati se izdajajo zgolj za tiste dokumente, ki so bili prvotno izdani v pooblaščeni organizaciji JP LPP, sektor 
Tehnični pregledi in homologacija vozil; ali v bivših pooblaščenih tehničnih bazah AMZS. V primeru, da je bil 
originalni dokument izdan v tehnični bazi AMZS, je potrebno zaradi pomanjkljive arhivske dokumentacije po 
predhodnem dogovoru pripeljati na pregled tudi vozilo. 
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.  
 

NAKAZILO LAHKO OPRAVITE NA IBAN: SI56 0310 0100 5605 502, koda namena: ADVA, sklic: 24-722 
 

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

IZPOLNI URADNA / STROKOVNA OSEBA 

4. Priloge k vlogi (ustrezno označite): 
 

Fotokopija prometnega dovoljenja DA NE 
Fotokopija zapisnika o prvem tehničnem pregledu, ki jo je izdala UE, pri kateri je bilo prvič registrirano DA NE
Drugo dokazilo, iz katerega je razvidna številka originalnega dokumenta DA NE
Fotokopija originalnega dokumenta DA NE

Drugo: DA NE 

 

 

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

Kraj in datum: Kraj in datum: 
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