Kontrolni organ
AVTO KRKA ISO d.o.o.
Cankarjeva cesta 16
1000 Ljubljana
07 3932 688
homologacije@avtokrka.si

VLOGA (IOTSV) št.

za izvedbo postopka identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila
1.

Podatki o lastniku vozila:

1.1

Lastnik:

1.2

Naslov lastnika:

1.3

Davčna številka lastnika:

1.4

Matična številka lastnika:

1.5

Uporabnik vozila (ime, priimek, naslov):

1.6

Podatki o vložniku (ime, priimek, naslov):

1.7

Telefon/telefax:

Vložnik oziroma lastnik vozila podajam vlogo oziroma naročilo (delovni nalog) za izvedbo postopka identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila, na podlagi Zakona o motornih vozilih

2.

Podatki o vozilu:

2.1

Kategorija in vrsta vozila – J:

2.2

Znamka – D.1:

2.3

Tovarniška oznaka – D.2:

2.4

Komercialna oznaka –D.3:

2.5

Datum COC oz. prve registracije – D.5:

2.6

Identifikacijska številka (VIN-št. šasije) –E:

2.7

Država, iz katere prihaja vozilo:

2.8

Stanje vozila v postopku: (novo, rabljeno)

3.

Priloge k vlogi:

3.1

Dokazilo o lastništvu – račun / pogodba št.:

3.2

Pooblastilo lastnika (če vložnik ni lastnik):

3.3

ES-certifikat o skladnosti (COC dokument):

3.4

Prometno dovoljenje št.:

3.5

Uvozna carinska listina št.:

3.6

Drugo:

4.

Pregled vozila:

4.1

Identifik. pregled vozila naj bo opravljen:

4.2

Želen datum pregleda je:

5.

Številka dokumenta

AVTO KRKA ISO d.o.o.

Izjava o zaupnosti in obveščanju o posredovanju zaupnih informacij:
Kontrolni organ Avto Krka obravnava vse informacije, ki so bile pridobljene ali so nastale med izvajanjem kontrole, kot zaupne, razen kadar je obveza posredovanja teh
informacij določena v zakonodaji. Kontrolni organ vložnika obvešča, da se podatki o lastniku, podatki o vozilu in rezultati kontrole pošiljajo v centralni register vozil za vodenje
evidenc o vozilih. Vložnik se strinja s posredovanjem podatkov v uradne evidence

Vlogo vložil: (ime, priimek, podpis, žig):

Vlogo sprejel in potrdil ime, priimek, podpis):

Kraj in datum:

Kraj in datum:

OBR 26-1-01-04, Vloga za postopek ident. in ocene tehničnega stanja (IOTSV), verzija 04, velja od 01.07.2015, Razmnoževanje vloge je dovoljeno samo v celoti, posamezne elemente samo v primeru odobritve
kontrolnega organa in stranke. AVTO KRKA ISO d.o.o., Cankarjeva cesta 16, 1000 Ljubljana, DŠ 85652890, matična št.: 3561216000. Kontrolni organ po SIST ISO/IEC 17020:2012.
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