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Št. 
No. 

Predmet kontrole 
(proizvod, storitev, proces) 

Item of inspection 
(product, service, process) 

Vrsta kontrole 
Inspection type 

Metode in postopki 
(normativni dokumenti, interni postopki) 

Methods and procedures 
(normative documents, internal procedures) 

Opombe 
Notes 

1.  Vozila kategorij M1, N, L, O  - identifikacija in ocena 
tehničnega stanja vozila 
(IOTSV) 

Zakon o motornih vozilih (Ur. list RS, št. 
75/17, 92/20-ZPrCP-E), II. poglavje, četrti 
oddelek, 22. člen v povezavi s: 
- Pravilnikom o ugotavljanju skladnosti vozil 

(Ur. list RS št. 105/09, 9/10), Poglavje V,  
- navodili in usmeritvami homologacijskega 

organa za postopke identifikacije in ocene 
tehničnega stanja vozila, www.avp-
rs.si/vozila/ugotavljanje-
skladnosti/navodila/ 

- internim navodilom  
AMZS-ND-031, izdaja 28 

Na lokaciji PE se uporabljajo  
določene metode in 
postopki za tiste vrste in 
predmete kontrole, kot so 
za lokacijo PE navedeni v 
tabeli veljavne priloge k 
akreditacijski listini (K-047)  

2.  Vozila kategorij M1, N, L, O - posamična odobritev 
predelanega vozila 
(POPV) 

Zakon o motornih vozilih (Ur. list RS, št. 
75/17, 92/20-ZPrCP-E), II. poglavje, tretji 
oddelek, 18. člen v povezavi s: 
- Pravilnikom o ugotavljanju skladnosti vozil 

(Ur. list RS, št. 105/09, 9/10), Poglavje IV 
- navodili in usmeritvami homologacijskega 

organa za postopke posamične odobritve 
predelanega vozila, www.avp-
rs.si/vozila/ugotavljanje-
skladnosti/navodila/ 

- internimi navodili:  
AMZS-ND-033, izdaja 16  
AMZS-ND-040, izdaja 16  
AMZS-ND-041, izdaja 18 

Na lokaciji PE se uporabljajo  
določene metode in 
postopki za tiste vrste in 
predmete kontrole, kot so 
za lokacijo PE navedeni v 
tabeli veljavne priloge k 
akreditacijski listini (K-047)  

3.  Vozila kategorij M1, N, L, O - posamična odobritev vozila 
(POV) 

Zakon o motornih vozilih (Ur. list RS, št. 
75/17, 92/20-ZPrCP-E), II. poglavje, tretji 
oddelek, 17. člen v povezavi s: 
- Pravilnikom o ugotavljanju skladnosti vozil 

Ur. list RS, št. 105/09, 9/10, Poglavje III, 2. 
alineja 2. odstavka in 3. odstavek 28. 
člena. 

- navodili in usmeritvami homologacijskega 
organa za postopke posamične odobritve 
vozila, www.avp-rs.si/vozila/ugotavljanje-
skladnosti/navodila/ 

- internim navodilom:  
AMZS-ND-032, izdaja 19 

Na lokaciji PE se uporabljajo  
določene metode in 
postopki za tiste vrste in 
predmete kontrole, kot so 
za lokacijo PE navedeni v 
tabeli veljavne priloge k 
akreditacijski listini (K-047)  
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