
Obrazec-prijava IMV  PRILOGA 3a 

 
PRIJAVA DEJAVNOSTI PROIZVAJALCEV OZIROMA PRIDOBITELJEV MOTORNIH 
VOZIL 

(Prijava se predloži v dveh izvodih.) 

I. Splošni podatki 
Datum : 

Ime: 

Naslov: 

 

Davčna številka:  

 

Matična številka:  

Prijavljam se kot: 

proizvajalec motornih vozil 

pridobitelj motornih vozil 

proizvajalec in pridobitelj motornih vozil 

 

 

II. Vrsta vpisa (ustrezno označiti z X ) 

 

Priglasitev začetka  dejavnosti 

Priglasitev sprememb dejavnosti (pod III se vpišejo spremenjeni podatki, glede na 

prvotno prijavo) 

Priglasitev začasnega prenehanja dejavnosti 

Priglasitev prenehanja dejavnosti  

 

III. Dejavnost prijavitelja se nanaša na naslednje kategorije, tipe in izvedenke motornih 

vozil:  

 

Zap. 

št. 

Kategorija 

vozila Znamka Tip in izvedenka 

 (1) (2) (3) (4) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Potrjujem resničnost podatkov. 

 

Kraj in datum: 
Žig in podpis odgovorne osebe 

Prejemni žig 

(izpolni carinski organ) 



 

 

URADNI ZAZNAMEK 

 

Carinski organ .................................. Datum registracije ................………….….. 
 

Datum prejema ................................................................ Registracija zavrnjena ....................................................……… 

 

Opomba………………………………………………… Vnesel v evidenco ..................................................................... .. 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca OBR –prijava  IMV 

 
       V stolpec (2) se vpiše ustrezna kategorija motornega vozila iz prvega odstavka 2. člena Uredbe o okoljski dajatvi za 

onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil: 

Motorna vozila kategorije M1 so vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika. 

Motorna vozila kategorije N1 so vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone. 

Motorna vozila kategorije L5 so vozila s tremi kolesi, ki so simetrično razporejena glede na vzdolžno os, katerih 

največja masa ne presega 1000 kg in pri katerih prostornina motorja presega 50 cm
3
 ali konstrukcijsko določena 

hitrost presega 50 km/h.  

 

      V stolpec (3) se vpiše znamka motornega vozila (npr. Renault, Audi …) ki se proizvajajo ali pridobivajo iz drugih držav članic. 

 

      V stolpec (4) se vpiše tip in izvedenka motornega vozila (npr. Laguna  1,9, Audi A3 …). 

 
 

Opomba* 
 

V primeru, ko število vrstic na  obrazcu prijava IMV ne zadostuje za vpis vseh znamk motornih vozil, ki jih proizvajalec proizvede 

oziroma ki jih pridobitelj pridobi iz druge države članice, mora prijavitelj sam sestaviti tabelo, ki mora vsebovati vse podatke iz 

obrazca prijava IMV ter jo izpolniti in priložiti k prijavi.  


