
 

Ime delavnice: 
Naslov delavnice: 
Poštna številka in kraj delavnice: 
Tel.: 00 000 00 00, faks.: 00 000 00 00 
E-naslov: delavnica@domena.si 

 Priloga 1 

 
ZAHTEVEK/DELOVNI NALOG 

 
Splošni podatki 
Št. zahtevka:  
Sprejel: 
Datum in ura: 
Predvideni datum postopka: 
Predmet zahtevka:  
Namen zahtevka:  
Postopek zahteval: 
 

Lastnik ali uporabnik Plačnik 
Ime:  
Sedež:  
Država:  
Tel. št.:  
Davčna številka:  

Vrsta plačnika:  
Ime:  
Sedež:  
Država:  
Telefon:  
Davčna številka:  

 

Podatki o vozilu Podatki o zapisovalni 
opremi (tahografu) 

Podatki o napravi za 
omejevanje hitrosti 

Država reg.:  
Leto izdelave: 
Datum prve registracije: 
Vel. pnevmatik:  
VIN:

1
  

VRN:
2
  

Tip:  
Komercialna oznaka:  
Kategorija:  
Oblika nadgradnje:  
Proizvajalec: 
Stanje števca ob začetku: [km] 

Serijska številka:  
Tip:  
Vrsta:  
Oznaka odobritve tipa:  
Proizvajalec:  
 

Napravo je možno prepoznati: {Da, 
Ne} 
Serijska številka:  
Tip:  
Znamka:  
Odobritvena številka: 

Podatki o dajalniku 
impulzov 

Serijska številka: 
Tip: 
Številka plombe: 

 

Izjava:3 Izjavljam, da zapisovalna naprava (tahograf), naprava za omejevanje hitrosti in z njima povezani 

elementi delujejo pravilno, so nepoškodovani, na njih ni bil opravljen nepooblaščeni poseg oz. niso predelani tako, 
da bi zapisovali napačne vrednosti ali spreminjali druge podatke. Izjavljam, da so plombe na zapisovalni opremi 
ali napravi za omejevanje hitrosti nepoškodovane. 

Opomba: 

 

 
Vložnik zahtevka:3 

(ime in priimek) 

 
(podpis) 

Zahtevek sprejel: 
(ime in priimek) 

 
(podpis) 

Prevzemnik vozila s podpisom potrjuje, da je prevzel vozilo z vsemi ustreznimi plombami na 
zapisovalni opremi (analogni tahograf, digitalni tahograf, dajalnik impulzov).4 

 
   

(ime in priimek, podpis) 
 
Izjava o zaupnosti 
Delavnica za tahografe obravnava vse informacije, ki so bile pridobljene ali so nastale med izvajanjem kontrole, kot zaupne, 
razen kadar je obveza pošiljanja teh informacij določena z zakonodajo. Delavnica za tahografe vložnika obvešča, da se podatki 
o lastniku, podatki o vozilu in rezultati kontrole pošiljajo v centralno zbirko podatkov za vodenje evidenc o tahografih. 

                                                 
1 Številka šasije vozila. 
2 Registrska oznaka vozila. 
3 Izjava velja, če je postopek kontrole zahteval uporabnik. 
4 Podpis je potreben če zapisovalna naprava izpolnjuje pogoje, ki so ugotovljeni v postopku kontrole. 

LOGOTIP 

delavnice 


