JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
Sektor tehnični pregledi in homologacija vozil
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana

ŠT. VLOGE:

T +386 1 58 22 700
E tehnicni@lpp.si
S www.lpp.si

VLOGA ZA IZVEDBO POSTOPKA
Identifikacija vozila / ocena tehničnega stanja vozila / posamična odobritev vozila / posamična odobritev predelanega vozila /
evidentiranje vgradnje odobrenega dela / duplikat izjave / duplikat deklaracijske tablice / vpis predelave v duplikat

IZPOLNI STRANKA
1.

PODATKI O LASTNIKU VOZILA:

Priimek in ime / naziv podjetja
Naslov / sedež podjetja
Poštna št. in kraj
EMŠO / matična št.
2.

Telefon

PODATKI O VLOŽNIKU (če vložnik ni lastnik vozila oz. je lastnik pravna oseba):

Priimek in ime
Naslov
Poštna št. in kraj
EMŠO
3.

Telefon

PODATKI O VOZILU (ustrezno označite): ☐ novo vozilo

☐ rabljeno vozilo

Znamka in komercialna oznaka vozila

Leto izdelave

Identifikacijska številka vozila (VIN)

4.

Datum izdaje COC dok. / prve registracije

VRSTA POSTOPKA (ustrezno označite)

☐ uvoženo vozilo ☐ vpis vlečne naprave ☐ duplikat potrdila o skladnosti ☐ vpis folij / zatemnitev stekel
☐ vpis pnevmatik in platišč ☐ duplikat deklaracijske tablice ☐ vpis predelave v duplikat potrdila o skladnosti
☐ predelava vozila – opišite spremembe na vozilu:

5.

PREGLED VOZILA SE OPRAVI (ustrezno označite):

☐ v prostorih LPP

☐ na naslovu vložnika

☐ na naslovu:

Izjava o zaupnosti in obveščanju o posredovanju zaupnih informacij:
Vsi podatki, pridobljeni med postopki kontrole, so zaupni in so dostopni le naročniku postopka, če zakon ne določa drugače. Naročnika postopka bomo obvestili o vsaki zahtevi po posredovanju podatkov, razen če zakon
tega ne prepoveduje. Nekateri podatki in dokumenti v postopku se posredujejo v centralni register vozil ter Agenciji za varnost prometa.
Naročnik postopka sprejema pogoje poslovanja kontrolnega organa in se strinja s posredovanjem podatkov.

Kraj:

Datum:

Podpis vložnika:

IZPOLNI UPRAVNI DELAVEC, KI JE SPREJEL/A VLOGO

Vlogo sprejel-a:
VLOGA ZA IZVEDBO POSTOPKA

Kraj in datum:

Identifikacija vozila / ocena tehničnega stanja vozila / posamična odobritev vozila / posamična odobritev predelanega vozila /
evidentiranje vgradnje odobrenega dela / duplikat izjave / duplikat deklaracijske tablice / vpis predelave v duplikat
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ŠT. VLOGE:

ŠT. ŠASIJE:

IZPOLNI URADNA / STROKOVNA OSEBA
6. POSTOPEK:
☐ identifikacija vozila ☐ ocena tehničnega stanja ☐ posamična odobritev ☐ evidentiranje vgradnje odobrenega dela
☐ duplikat izjave ☐ duplikat deklaracijske tablice ☐ vpis predelave v duplikat
☐ posamična odobritev predelanega vozila:

7.

KATEGORIJA IN VRSTA VOZILA:
☐
☐
☐
☐

M1 - Osebni avtomobil
M2,M3 - Avtobus
N1 - Tovorno vozilo do 3,5t
N2,N3 - Tovorno vozilo nad 3,5t

☐
☐
☐
☐

L1 - Moped
L2,L5 - Trikolo
L3,L4 - Motorno kolo
L6,L7 - Štirikolo

8. PRILOGE K VLOGI:
☐ prometno dovoljenje
☐ dokazilo o lastništvu (račun, kupoprodajna pogodba,…)
☐ pooblastilo lastnika vozila (če vložnik ni lastnik)
☐ certifikat o skladnosti (COC dokument)
☐ poročilo in zapisnik zveze društev starodobnikov
☐ dokazila o homologaciji vgrajenih delov:

☐
☐
☐
☐

O1,O2 - Priklopno vozilo do 3,5t
O3,O4 - Priklopno vozilo nad 3,5t
T/C - Traktor
R/S - Traktorski priklopnik

☐ potrdilo o sklad. SA/SB/SC oz. izjava o ustr. A/B/C
☐ tehnično poročilo o predelavi
☐ vloga AVP
☐ uvozna carinska listina
☐ risbe
☐ drugo:

ZAPIS POMANJKLJIVOSTI IN/ALI NESKLADNOSTI
UGOTOVLJENE POMANJKLJIVOSTI IN / ALI NESKLADNOSTI PRI PREGLEDU VOZILA / DOKUMENTACIJE:

PONOVNI PREGLED VOZILA (ustrezno označi): ☐ DA

☐ NE

NAVODILO: Pomanjkljivosti in/ali neskladnosti mora vložnik odpraviti v roku 30 dni od datuma opravljanega pregleda.
V primeru, da vložnik v tem času pomanjkljivosti in/ali neskladnosti ne odpravi ali pa jih ni mogoče odpraviti, strokovna
organizacija izda negativno poročilo o kontroli.

Vlogo potrdil:

Kraj in datum:

Podpis:

PODPIS VLOŽNIKA, DA JE SEZNANJEN S POMANJKLJIVOSTMI / NESKLADNOSTMI

ODPRAVA POMANJKLJIVOSTI / NESKLADNOSTI - PONOVNI PREGLED VOZILA/DOKUMENTACIJE
Zgoraj navedene pomanjkljivosti in / ali neskladnosti so bile v celoti odpravljene.
Ponovni pregled opravil:
VLOGA ZA IZVEDBO POSTOPKA

Kraj in datum:

Podpis:

Identifikacija vozila / ocena tehničnega stanja vozila / posamična odobritev vozila / posamična odobritev predelanega vozila /
evidentiranje vgradnje odobrenega dela / duplikat izjave / duplikat deklaracijske tablice / vpis predelave v duplikat
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