Zakon o varnosti v cestnem prometu
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Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, razen motokultivatorjev in delovnih strojev, se opravljajo
najmanj enkrat na leto.
Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov, avtobusov,
motornih in priklopnih vozil, ki prevažajo nevarno blago, vozil, ki se uporabljajo za učenje vožnje v
avtošolah in motornih vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo oziroma vozila za spremstvo, razen
motornih in priklopnih vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki in namenu karoserije
gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev Vozilo, ki se uporablja v te namene, mora imeti v
prometnem dovoljenju vpisan namen oziroma obliko karoserije.
Prvi tehnični pregled se opravi:
1. eno leto po prvi registraciji:
za tovorna in vlečna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg;
za delovna vozila;
za avtobuse;
za priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter za priklopna vozila za
prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja
dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg
za motorna vozila, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov;
za motorna vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike;
za motorna vozila za izposojo brez voznika;
za intervencijska vozila, ki so opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo.
2. štiri leta po prvi registraciji za vsa druga motorna in priklopna vozila;
3. štiri leta po nakupu s strani prvega dokončnega kupca za lahke priklopnike.
Tehnični pregled motornih in priklopnih vozil iz 2. točke prejšnjega odstavka, za katera je bil prvi tehnični
pregled že opravljen, pa niso starejša od osmih let, mora biti opravljen vsaki dve leti. Lahki priklopniki,
bivalni priklopniki ter priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in
prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg, morajo biti tehnično
pregledani vsaka štiri leta.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se za motorna in priklopna vozila, za katera je bil tehnični
pregled opravljen v sedmem letu starosti, naslednji tehnični pregled opravi v devetem letu starosti
vozila.
O opravljenem tehničnem pregledu se vodi in izda zapisnik na predpisanem obrazcu.
Tehnični pregled motornega ali priklopnega vozila mora biti opravljen v skladu z veljavnimi predpisi in
navodili proizvajalca naprave, s katero se opravi posamezen pregled.
Za motorno ali priklopno vozilo, ki je bilo na tehničnem pregledu spoznano kot sposobno za vožnjo v
cestnem prometu, se izda dokazilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti tehnični pregled.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pred pričetkom uporabe lahkega priklopnika v cestnem
prometu izda dokazilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti tehnični pregled. Dokazilo
izda registracijska organizacija na predlog lastnika lahkega priklopnika.
O opravljenem tehničnem pregledu motornih in priklopnih vozil pooblaščena organizacija vodi
evidenco, ki vsebuje podatke iz zapisnika o tehničnem pregledu. Evidenco vodi ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve.
Za opravljeni tehnični pregled plača lastnik vozila organizaciji za tehnične preglede ceno storitve po
tarifi, ki jo določi Vlada Republike Slovenije.

Varno vožnjo vam želi kolektiv Sora skupine

