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

VLOGA št.

za izdajo dvojnika potrdila o skladnosti vozila
v skladu s »Pravilnikom o ugotavljanju skladnosti vozil« - Uradni list RS, št. 105/09 in 9/10, člen 52
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 storitev, postopek: izdaja dvojnika potrdila o skladnosti, na podlagi 52. člena, Pravilnika o ugotavljanju
skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09 in 9/10), ker je bil originalni dokument izgubljen / uničen.

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):

3.

Priloge k vlogi:

3.1

Pooblastilo lastnika (če vložnik ni lastnik):

3.2

Fotokopija prometnega dovoljenje št.:

3.3

Kopija dokazila o plačilu:

3.4

Drugo:

Številka dokumenta

Opomba:
Za izdajo dvojnika »Potrdila o skladnosti« lahko zaprosi samo lastnik vozila in sicer v strokovni organizaciji oziroma tehnični službi, kjer je bil izdan original.
Strokovna organizacija izda dvojnik »Potrdila o skladnosti« po prejemu plačila.
Nakazilo lahko opravite na IBAN: SI56 0430 2000 2976 332, (od 01.11.2016) namen: plačilo za izdajo dvojnika, znesek 38,00 EUR.

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

Vlogo sprejel in potrdil ime, priimek, podpis):

Kraj in datum:

Kraj in datum:

OBR 26-1-03-01, Vloga za postopek izdaje dvojnika potrdila o skladnosti, verzija 01, velja od 01.01.2012, Razmnoževanje vloge je dovoljeno samo v celoti, posamezne elemente samo v primeru odobritve
kontrolnega organa in stranke. Vložnik v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov dovoljuje posredovanje podatkov v uradne evidence. 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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