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POOBLAŠČENIM ZASTOPNIKOM 
 
 
Zadeva: Navodilo za izdajo nadomestnega potrdila o skladnosti 
 
Spoštovani! 
 
Pošiljamo vam navodila za izdajanje nadomestnih potrdil o skladnosti. 
 
Nadomestno potrdilo o skladnosti se izda v primeru, ko se ugotovi napaka na že izdanem potrdilu o 
skladnosti (SA) ali izjavi o ustreznosti in tehnični brezhibnosti (A) in je vozilo že registrirano. Nadomestno 
potrdilo o skladnosti je oblikovno identično potrdilu o skladnosti za vozilo homologiranega tipa (SA), prav 
tako je enaka elektronska oblika poročila. 
 
Če se na katerem koli podatku že izpisanega potrdila ugotovi napaka, potem ko je bilo vozilo že registrirano, 
se izda nadomestno potrdilo o skladnosti po sledečem postopku: 
 

- pripravi se nov prazen obrazec potrdila o skladnosti (SA), 
- po telefonu ali po elektronski pošti se na Direkcijo RS za ceste, Sektor za vozila (tel. 01 478 8430,  

e-mail: vozila.drsc@gov.si), sporoči številko nadomestnega potrdila o skladnosti in številko prvotno 
izdanega potrdila o skladnosti / izjave o ustreznosti. Pri pošiljanju e-maila se pod zadevo vpiše: 
Izdaja nadomestnega potrdila o skladnosti, 

- strokovni delavec na Sektorju za vozila nato v centralnem registru vozil poveže številko 
nadomestnega potrdila o skladnosti z že izdanim potrdilom o skladnosti / izjavo o ustreznosti in o 
tem obvesti izdajatelja potrdila, 

- izdajatelj pod opombe nadomestnega potrdila vpiše: 
"To potrdilo nadomešča potrdilo št. SAXXXXXXX" 
in po običajni poti izda nadomestno potrdilo o skladnosti, 

- ko je nadomestno potrdilo o skladnosti izdano, se predhodno potrdilo o skladnosti / izjava o 
ustreznosti avtomatično stornira (stranka potrdilo z napačnimi podatki vrne izdajatelju, izdajatelj pa 
na DRSC), sprememba o izdanem nadomestnem potrdilu pa se avtomatično posreduje tudi na 
registracijski organ, 

- imetnik nadomestnega potrdila o skladnosti mora na registracijskem organu zamenjati prometno 
dovoljenje v roku 15. dni. 
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Hkrati pa vas obveščamo, da od 30.07.2007 dalje, ni več potrebno, pod opombe na izdanih potrdilih o 
skladnosti pisati stare klasifikacije vozil (ECE, JUS, vrsta vozila in oblika karoserije).  
 
Pod opombe pa se še vedno piše oblika karoserije vozil za posebne namene za prevoz čebel, konjev in 
delovna priklopna vozila, to so: 
 

- za čebele, 
- za konje, 
- za pripravo bitumna, 
- geovrtalni stroj, 
- za merjenje cest, 
- za polaganje kablov, 
- za rentgensko kontrolo prtljage, 
- za signalizacijo, 
- toaletno, 
- za kompost. 
 

 
V primeru nejasnosti, nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 01 478 84 30. 
 
 
 
 
Lep pozdrav. 
 
Pripravil: 
Jože Tršelič, univ. dipl inž. 
višji svetovalec III 
 
 

 
Mag. Tomaž Svetina, 

podsekretar, 
vodja Sektorja za vozila 

 
 
 
 
 
 
 
Vložiti: 
- v zadevo. 
V vednost: 
- MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE. 
 


