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NAVODILO VLOŽNIKU 

za izdelavo prijavne dokumentacije identifikacije 

in ocene tehničnega stanja vozila 

 

Navodilo je v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, 

št.105/09 in št. 9/10). 

 

Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila se izvaja na že registriranem vozilu 

(v državah ES), za katerega je potrebno izdati Potrdilo o skladnosti za postopek prve 

registracije v Republiki Sloveniji, zato mora skozi postopek identifikacije in ocene 

tehničnega stanja vozila. 

 

Vlogo  za identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila (rabljena vozila, registrirana 

v državah članicah ES, za katera se izvede postopek identifikacije in ocene tehničnega  

stanja vozila; OBR 7.1-01) vložnik vloži na strokovno organizacijo (Sava avto d. o. o., 

Sevnica) in sicer strokovnemu delavcu za identifikacijo in oceno tehničnega stanja in 

posamične predelave vozil. 

 

Vozilo je potrebno na strokovni organ pripeljati v očiščenem, nenaloženem in 

nepoškodovanem stanju. 

 

 K vlogi je potrebno priložiti naslednje priloge: 

1. Dokazilo o lastništvu vozila (račun o nakupu vozila iz tujine ali overovljena 

kupoprodajna pogodba), 

2. Pooblastilo lastnika vozila ali Izjavo (v primeru,da vložnik ni lastnik vozila), 

3. ES-certifikat o skladnosti vozila oziroma COC dokument (potrjuje izvor vozila 

in skladnost po Evropskih zahtevah), 

4. Prometno dovoljenje, 

5. Potrdilo o plačanem DMV (plačan mora biti davek na motorna vozila), 

6. Osebni dokument (samo na vpogled). 

 

 

Podrobnejša pojasnila o nekaterih potrebnih prilogah: 

Ad 1.) Dokazilo o lastništvu vozila (račun ali kupoprodajna pogodba) – izdan/a je na 

osnovi nakupa vozila v tujini, obvezno ga poseduje lastnik vozila.  

Ad 2.) Pooblastilo lastnika vozila ali Izjavo, pride v poštev v primeru, da vlogo za 

vozilo vloži oseba, ki ni lastnik vozila in je v tem primeru obvezna priloga, drugače 

postopek ne bo izpeljan. 
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Ad 3.) ES-certifikat o skladnosti vozila oziroma COC dokument, ki ga izda tuj organ 

ob prvi registraciji vozila je obvezen, saj potrjuje izvor in ustreznost vozila po ES 

zahtevah in vsebuje pomembne podatke za registracijo v Republiki Sloveniji. 

Ad 4.) Prometno dovoljenje  

Tuje prometno dovoljenje ki spremlja vozilo. 

Ad 5.) Potrdilo o plačanem DMV je obvezen dokument brez katerega postopek 

identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila ni izvedljiv. 

Ad 6.) Osebni dokument (samo na vpogled). 
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