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VLOGA 

za izvedbo postopka posamične odobritve vozila (razen predelav)  

oz. postopka identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila 
 

IZPOLNI STRANKA 

1. Podatki o lastniku vozila: 

Priimek, ime / naziv: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naslov: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Poštna št. in kraj: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Davčna številka: ………………………………………… Št. oseb. dok.: ………………………………… Telefon: ………………………………… 

2. Podatki o vložniku (če vložnik ni lastnik): 

Priimek, ime: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naslov: ………………………………………………………………………………… Poštna št., kraj ………………………………………………………  

Št. oseb. dok.: ………………………………………………………………… Telefon: ……………………………………………………………………… 

3. Podatki o vozilu:              Novo vozilo       Rabljeno vozilo 

Znamka: ……………………………………………………………… Komercialna oznaka  ……………………………………………………………… 

Identifikacijska številka vozila (VIN):  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Pregled vozila se opravi (ustrezno označite): 

  v prostorih LPP    na odobreni lokaciji vložnika    na naslovu vložnika 
 

V primeru izpolnjevanja zahtev poleg potrdila o skladnosti ne zahtevam poročila o kontroli          DA 
 

Vložnik s podpisom dovoljuje posredovanje podatkov v uradne evidence v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1). 

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

Kraj in datum: 

 

IZPOLNI URADNA / STROKOVNA OSEBA 

5. Postopek in kategorija in vrsta vozila (ustrezno označite): 
 

 identifikacija vozila    ocena tehničnega stanja    posamična odobritev 

 M1 - Osebni avtomobil  L1e - Moped  O1,O2 - Priklopno vozilo do 3,5t 

 M2,M3 - Avtobus  L2e,L5e - Trikolo  O3,O4 - Priklopno vozilo nad 3,5t 

 N1 - Tovorno vozilo do 3,5t  L3e,L4e - Motorno kolo  T/C - Traktor 

 N2,N3 - Tovorno vozilo nad 3,5t  L6e,L7e - Štirikolo  R/S - Traktorski priklopnik 

6. Priloge k vlogi (ustrezno označite): 
 

Dokazilo o lastništvu vozila – račun ali KPP DA NE Prometno dovoljenje DA NE 

Pooblastilo lastnika vozila (če vložnik ni lastnik) DA NE Potrdilo o plačanem DMV DA NE 

ES certifikat o skladnosti (COC) DA NE Uvozna carinska listina DA NE 

Drugo: DA NE 

 

 

Vlogo sprejel:  
(priimek, ime, podpis) 

Vlogo potrdil:  
(priimek, ime, podpis) 

Kraj in datum: Kraj in datum: 
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