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AMZS d.d. 
Dunajska cesta 128 a 
1000 Ljubljana 

 
VLOGA št.: ______-________/________ 

 

ZA EVIDENTIRANJE VGRADNJE ODOBRENEGA DELA 
 

1. Podatki o lastniku vozila: 

Ime in priimek / naziv podjetja:  

Naslov, poštna številka, pošta:  

 

2. Podatki o vložniku: 

Ime in priimek:  Naslov:  

Št. osebnega dokumenta:  Tel. številka:  

 

3. Podatki o vozilu: 

Znamka:  Datum izdaje COC / prve registracije:  

Komerc. oznaka:  Kateg. in vrsta vozila:  

Identifikacijska številka vozila – VIN:   

 

4. Podatki o vgrajenem delu / dodatnih platiščih in pnevmatikah: (označiti, na kateri del se vloga nanaša)  

 Meh. naprava za spenjanje vozil  Izpušni sistem  Spojlerji  Platišča in pnevmatike* 
 

Proizvajalec (znamka):  

Tip oz. oznaka dela / dimenzije*:  

Številka homologacije oz. odobritve**:  

** Za dodatna platišča in pnevmatike mora biti predloženo potrdilo proizvajalca vozila / COC certifikat 

 

5. Priloge k vlogi: (pri sprejemu vloge priloge navesti in označiti z zap. štev. dokumenta v arhivski mapi; kjer jih je več npr. 6/1 do 6/3) 

a. Pooblastilo lastnika vozila (če vložnik ni lastnik): zap.št.dok.v arhiv.mapi - 2 DA NE 

b. Prometno dovoljenje: zap.št.dok.v arhiv.mapi - 3 DA NE 

c. Račun ali kupoprodajna pogodba (če vozilo ni registrirano): zap.št.dok.v arhiv.mapi - 4 DA NE 

d. Potrdilo o skladnosti SA/SB/SC: na vpogled DA NE 

e. Potrdilo o strokovni vgradnji odobrenega dela na vozilo: zap.št.dok.v arhiv.mapi - 6 DA NE 

f. Certifikat o homologaciji oz. odobritvi vgr. dela / potrdilo 
proizvajalca vozila za platišča in pnevmatike: 

zap.št.dok.v arhiv.mapi - 7 DA NE 

 
Vlogo vložil: (ime, priimek, podpis, žig) Vlogo sprejel in potrdil: (ime, priimek, podpis) 

  

Kraj in datum:  Kraj in datum:  

Vložnik s svojim podpisom dovoljuje obdelavo osebnih podatkov lastnika/vložnika vozila za namen izvedbe postopka, ki ga naroča z vlogo, posredovanje 
podatkov v register in vodenje arhiva postopka. Vložnik s svojim podpisom tudi potrjuje, da soglaša s pogoji poslovanja kontrolnega organa in jih sprejema. 

Ugotovitev izpolnjevanja pogojev za evidentiranje vgradnje odobrenega dela po postopku iz 35. člena 
Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur.l. RS št. 105/09, 9/10), odstavek (4):  

Vloga izpolnjuje pogoje za evidentiranje iz 52. člena ZMV-1, odstavka (2) in (3)  da  ne 
 

Pregledal strokovni delavec: (ime, priimek, podpis) Kraj in datum: 

  

 

Poslovna enota (žig) 


