
Tehnično poročilo – prekategorizacija vozila. Vsebina poročila v skladu z usmeritvijo AVP. 

GLAVA DELAVNICE 
 

 
TEHNIČNO POROČILO O PREDELAVI VOZILA 

Št. __________ 
 
1. Povzetek 
1.1 Predelava vozila kategorije N1 – tovorno vozilo – prekategorizacija v M1 – osebno vozilo 
  
2. Uvod 
2.2 
 

Stranka želi, da se na vozilu:  

 znamka:  
 komercialna oznaka:  
 identifikacijska št.:  
 registrska oznaka:  
  
 Izvede prekategorizacija vozila iz N1 kategorije v M1 kategorijo. 
  
3. Opis predelave 
3.1 Iz vozila smo demontirali pregradno steno. Sedeže in varnostne pasove, smo po navodilih 

proizvajalca montirali v tovarniške tirnice v dnu vozila. Odstranjene so bile tudi zadnje bočne 
pločevine. Dodana so bila tovarniška stekla po navodilih proizvajalca vozila z hom. 
oznakami:________________. 

  
 
4. Fotografije   
4.1 Vozilo pred predelavo da ne 
4.2 Vozilo po predelavi  da ne 
  
5. Načrti in skice 
5.1 Za navedeno predelavo niso potrebni in niso izdelani posebni načrti. 
  
6. Opis vozila po predelavi 
6.1 Tehnični podatki vozila:  

K-Kategorija in vrsta vozila    :  
X-Oblika nadgradnje              :  
X.1- Dodatni opis nadgradnje:  
S.1-Število sedežev               :  
G-Masa vozila                        :  

6.2 V postopku predelave so bile upoštevane zahteve predpisov in navodil za izgradnjo in vgradno. 
6.3 Predelava je izvedena brez dodatnega poseganja v konstrukcijo vozila. Posegi na vozilu so bili 

izvedeni izključno na mestih, kjer je bilo to potrebno za izgradnjo pregradne stene, montaže 
tovarniških varnostnih stekel namesto pločevin ter montaže sedežev in pasov. 

  
  
7.  Vgrajeni deli sistema 
7.1 Prekategorizacija vozila  
 Proizvajalec tovarniških 

varnostnih  stekel, pasov ter 
sedežev: 

 

 Oznaka / tip tovarniških 
varnostnih stekel, pasov ter 
sedežev: 

 

 Oznaka odobritve tovarniških 
varnostnih stekel, pasov ter 
sedežev: 

 

   
8.  Sklep 
8.1 Izvedena predelava je izdelana v skladu z zahtevami stranke z upoštevanjem veljavnih predpisov in 

navodilih za izgradnjo in vgradnjo, proizvajalca varnostnih stekel, pasov in sedežev. 
  
9. Uporabljeni viri 
9.1 Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 43/13 in nasl.) 
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10. 

 
Priloge 

1. Opisni dokument št.:________ 
2. Potrdilo o odobritvi  oz. Tehnično poročilo št.:__________ 
3. Fotografija vozila pred in po predelavi. 
  
 Kot vgrajevalec na vozilo,  
  
 znamka:   
 komercialna 

oznaka: 
 

 identifikacijska št.:  
 registrska oznaka:  
  
 izjavljam, da smo vse sestav ne dele, ki izpolnjujejo veljavne predpise, vgradili strokovno, s pravili 

stroke in je izvedena predelava v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ter so v postopku 
upoštevana tudi določil a 37. člena Pravilnika o ugotavljanju sklanosti (uradni list RS, št.105/2009 in 
9/10) in 43.člena Zakona o motornih vozil-ZMV (Uradni list RS, št.106/10 in 23/15). 
 

  
 Kraj in datum: … ………………………. Izdelal: 
   ………………………………….. 
   Ime, priimek: 
    
   …………………………………… 
   podpis: 

 
 

 
 
 
 
 


