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VLOGA 
za izdelavo deklaracijske tablice vozila 

 

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. Prosim za (ustrezno označite): 

  izdelavo nove deklaracijske tablice  dopolnitev deklaracijske tablice 

 zaradi (ustrezno označite): 
izgubljene / uničene deklaracijske tablice   
nepopolne deklaracijske tablice   
spremenjenih karakteristik vozila zaradi predelave 

 

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

4. Priloge k vlogi (ustrezno označite): 
 

Deklaracijska tablica z vozila DA NE
Nova (neizpolnjena) deklaracijska tablica DA NE
Originalno potrdilo proizvajalca vozila oz. pooblaščenega zastopnika ali tehnično dokumentacijo, iz katere so 
razvidni podatki, ki morajo biti vpisani na deklaracijski tablici 

DA NE 

Drugo: DA NE 

5. Podatki iz deklaracijske tablice na podlagi potrdila proizvajalca ali tehnične dokumentacije: 

Največja dovoljena masa [kg]: _____________________ Največja dovoljena skupna masa [kg]: _______________ 

Dovoljena obremenitev I. osi [kg]: _________________ II. Osi [kg]: ______________ III. Osi [kg] _____________ 
 

 
 

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

Kraj in datum: Kraj in datum: 
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