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( T e h n i č n i p r e g l e d i vo zi l , Re g i s t r a c i j e , Z a va r o va n j a , Ugotavljanje skladnosti vozil – Homologacije)

POOBLASTILO
Spodaj podpisani ____________________________________________________ (priimek in ime
pooblastitelja; lastnika vozila),

stanujoč _______________________________________________,

rojen __________________________, št. in vrsta identifikacijskega oz. osebnega dokumenta
_______________________________________________, v nadaljevanju pooblastitelj,
pooblaščam pooblaščenca ________________________________________________ (priimek
in ime pooblaščenca; osebe, ki postopek opravlja),

stanujoč ___________________________________

_____________________________________________________, rojen ________________ ,
št. in vrsta identifikacijskega oz. osebnega dokumenta ________________________________,
v nadaljevanju pooblaščenec,
da lahko v mojem imenu opravi postopek (ustrezno označi!):
a) registracije vozila,
b) podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja,
c) odjave vozila,
d) dvig duplikata prometnega dovoljenja oz. uradni izpis iz evidence vozil,
e) dvig preizkusnih tablic,
f) zamenjava ali naročilo in prevzem registrskih tablic,
g) odjava s spremembo lastništva in preverjanje identitete (za ta postopek je potrebna
overitev pooblastila na upravni enoti ali pri notarju),
h) ugotavljanja skladnosti vozila (postopke vezane na homologacije; IOTSV, POPV),
i)

drugo:_________________________________________________________________,

za vozilo znamke ___________________________________, registrske številke
________________, komercialne oznake __________________________________________
in številke šasije - VIN
(pazi - običajno 17 mestna!)

.

Pooblastitelj - lastnik vozila (priimek, ime in

Pooblaščenec – oseba, ki postopek opravlja (priimek,

podpis):

ime in podpis):

Kraj in datum:

Kraj in datum:

Pooblastilo, da je pooblastitelj na podlagi 53. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS št. 80/1999 z vsemi
nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZUP). 11. člen ZUP določa, da stranke morajo pred organom govoriti resnico in pošteno
uporabljati pravice, ki so jim priznane s tem in drugimi zakoni, ki urejajo upravni postopek. V skladu z določbo tretjega odstavka 188.
člena ZUP, sta stranki opozorjeni na kazensko in materialno odgovornost, če podata krivo izjavo.
Prav tako 2. odstavek 284. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije (Ur. l. št. 55/08, z vsemi nadaljnjimi spremembami)
določa, da se kaznuje stranka, ki je pri dokazovanju z zaslišanjem v pravdnem, nepravdnem, izvršilnem ali upravnem postopku po
krivem izpovedala, in je sodišče ali drug pristojni organ na to izpovedbo oprlo svojo odločbo v tem postopku.

AVTOPLUS d.o.o. Koper, Istrska cesta 55, 6000 Koper, Tel: 05/ 6137 -051 (registracije-zavarovanja), -021
(homologacije), -000 (tajništvo), e-pošta: tpkp@avtoplus.si , homologacije@avtoplus.si ali avtoplus@avtoplus.si

