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VLOGA 

za identifikacijo vozila in podelitev statusa starodobnika 
 

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: 

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

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

Datum izdaje COC dok. oz. prva registracija:  ……………………………………………………… Leto izdelave:  …………………………… 
 

Izjavljam, da je vozilo ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko, 
ter da ga zaradi njegovega zgodovinskega in tehničnega pomena ne nameravam redno uporabljati v prometu, 
ampak predvsem na prireditvah, posebej organiziranih za starodobna vozila. 

4. Pregled vozila se opravi (ustrezno označite): 

  v prostorih LPP    na odobreni lokaciji vložnika    na naslovu vložnika 
 

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. Kategorija vozila (ustrezno označite): 
 

 M1 - Osebni avtomobil  N2,N3 - Tovorno vozilo nad 

3,5t 

 L3e,L4e - Motorno kolo 

 M2,M3 - Avtobus  L1e - Moped  L6e,L7e - Štirikolo 

 N1 - Tovorno vozilo do 3,5t  L2e,L5e - Trikolo  T/C - Traktor 

6. Priloge k vlogi (ustrezno označite): 
 

Kopija prometnega dovoljenja, račun, kupoprodajna pogodba o nakupu vozila oz. dokazilo o lastništvu DA NE 

Dokumenti, iz katerih so razvidni proizvajalec, leto izdelave vozila in tehnični podatki o vozilu DA NE 

Poročilo nacionalne org. za starodobnike, članice FIVA o uvrstitvi vozila v ustrez. razred starodobnikov DA NE 

Poročilo o uvrstitvi vozila v posamezen razred mora vsebovati tudi popoln zapisnik o oceni vozila in fotografijo vozila 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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