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Napotki vložniku ob naročilu storitve 

 

Za izvedbo postopkov ugotavljanja skladnosti vložnik izpolni vlogo, ki jo odda osebno ali pošlje po pošti 

na naslov sektorja Tehnični pregledi in homologacija vozil (v nadaljevanju kontrolni organ). S predajo 

izpolnjene in potrjene vloge vložnik potrdi naročilo izvedbe kontrole v postopkih ugotavljanja skladnosti 

vozil. 

Vložnik je dolžan vozilo pripeljati na lokacijo kontrolnega organa v času, ki je določen z uradnimi urami 

oz. v času, ki je določen s pisnim napotilom, katerega kontrolni organ pošlje vložniku.  

Vložnik lahko naroči pregled vozil tudi izven lokacije kontrolnega organa, če za določen dan prijavi večje 

število vozil in če zagotovi ustrezne pogoje za izvedbo pregleda. Lokacija pregleda mora biti predhodno 

pregledana in odobrena s strani kontrolnega organa. Kontrolni organ vodi seznam odobrenih lokacij. 

Pregled vozil na terenu se lahko opravi, če so zato zagotovljeni naslednji pogoji: prostoren, urejen, svetel, 

pokrit in pozimi ogrevan delavniški prostor, opremljen z dvigalom ali kanalom. V primeru ugodnih 

vremenskih razmer pa se pregledi lahko opravljajo tudi zunaj tega objekta, pri čemer mora biti za pregled 

na razpolago dovolj prostora z utrjeno ravno površino. Pri pregledu na terenu je vložnik dolžan vozilo 

pripeljati na predhodno dogovorjeni kraj pregleda ob določeni uri oz. v dogovorjenem terminu. 

Na pregled je vložnik dolžan pripeljati vozilo v voznem stanju, neobremenjeno in očiščeno. 

Če vložnik vloži nepopolno vlogo za izvedbo postopka kontrole in jo po prejetem opominu v 30 tih dneh 

ne dopolni, tedaj kontrolni organ vlogo zavrže. 

Vložnik je dolžan v primeru, ko ne more pripeljati vozila na kraj pregleda ob določeni uri oz. v 

dogovorjenem terminu, kontrolnem organu odpovedati naročeno storitev vsaj en dan pred napovedanim 

datumom pregleda. V nasprotnem primeru mora vložnik poravnati vse morebitne stroške, ki so bili 

povzročeni z odpovedjo oziroma z nepravočasno preložitvijo pregleda. Ob preložitvi termina pregleda je 

vložniku dodeljen nov datum pregleda v naslednjem razpoložljivem terminu. 

Vložnik ali njegov pooblaščenec mora biti pri pregledu vozila prisoten. 

Če so pri pregledu predložene dokumentacije ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladnosti, referent ali 

strokovni sodelavec izpolni rubriko zapis pomanjkljivosti in / ali neskladnosti na hrbtni strani vloge, v 

katerem so opisana vse pomanjkljivosti in/ali neskladnosti ga posreduje vložniku. Pomanjkljivosti in / ali 

neskladnosti mora vložnik odpraviti v roku 30 dni. Če vložnik v tem času ne odpravi pomanjkljivosti 

in/ali neskladnosti se vloga zavrže. 

Če se pri pregledu vozila ugotovijo pomanjkljivosti ali neskladnosti, strokovni sodelavec izpolni obrazec 

zapis pomanjkljivosti in / ali neskladnosti, v katerem so opisana vsa odstopanja in ga posreduje vložniku. 

Pomanjkljivosti in / ali neskladnosti mora vložnik odpraviti v roku 30 dni od datuma opravljanja pregleda. 

V primeru, da vložnik v tem času pomanjkljivosti in / ali neskladnosti ne odpravi ali pa jih ni mogoče 

odpraviti, kontrolni organ izda negativno poročilo o kontroli in odločbo o zavrnitvi izdaje potrdila o 

skladnosti. 

Vložnik se lahko zoper izvedbo postopkov ugotavljanja skladnosti ustno ali pisno pritoži na vodstvu 

kontrolnega organa v roku 15-ih dni od prejema poročila o kontroli ali odda pritožbo na okencih v 

administrativnih prostorih. 

Vložnik lahko zoper ugotovitve strokovne organizacije o neskladnosti vozila s predpisi, ki so ugotovljene 

s poročilom o kontroli vozila v postopkih ugotavljanja skladnosti, vloži pisni priziv v roku 15-ih dni od 

prejema poročila o kontroli na naslov: Agencija za varnost prometa, Sektor za vozila, Kotnikova 19a, 

1000 Ljubljana. 
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