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Datum: 26.05.2010 
 
KONTROLNIM ORGANOM 
 
 
Zadeva: Naknadni vnos izvedenk: Dopolnitev obveznega navodila za postopek identifikacije in ocene 

tehničnega stanja vozila - verzija 2 (24.05.2010 R1.0) 
 
 
Spoštovani! 
 
V prilogi Vam pošiljamo navodila za naknadni vnos izvedenk v primerih identifikacije in ocene tehničnega 
stanja vozil kategorije M1, M1G in kategorije L. 
 
Navodilo je bilo poslano tudi po elektronski pošti na naslove vseh strokovnih organizacij. V elektronskem 
sporočilu je priložena tudi tabela izvedenk, ki jo je treba izpolniti za naknadni vnos izvedenke in pa vzorec 
elektronskega zahtevka za naknadni vnos izvedenke. 
 
Vsa navodila so dostopna tudi na naslednji povezavi: 
 
http://www.dc.gov.si/si/vozila/ugotavljanje_skladnosti/navodila_strokovne_organizacije/ 
 
 
 
Lep pozdrav. 
 
Pripravil: 
Boštjan Caf univ.dipl.ing.prom. 
Svetovalec III, 
 
 

 
Mag. Tomaž Svetina, 

sekretar, 
vodja Sektorja za vozila 

 
 
 
Poslano: 
- kontrolnim organom 
Priloge: 
- navodilo za Naknadni vnos izvedenk: Dopolnitev obveznega navodila za postopek identifikacije in ocene 

tehničnega stanja vozila - verzija 2 (24.05.2010 R1.0), 
- navodila za uporabo spletne aplikacije PSO, 
- primer pravilno sestavljenega elektronskega sporočila - zahtevka za naknadni vnos izvedenke 
Vložiti: 
- v zadevo 
V vednost: 
- MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 
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STROKOVNIM ORGANIZACIJAM IN TEHNIČNIM SLUŽBAM 
(v nadaljevanju kontrolni organ) 

 
ki izvajajo postopke identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil skladno s 40. do 44. členom 
Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09 in 9/10)  
 
oziroma 
 
postopke posamične odobritve vozil skladno s 27. do 33. členom Pravilnika o ugotavljanju skladnosti 
vozil (Uradni list RS, št. 105/09 in 9/10). 
 
A. Vnos izvedenk tipa vozil v centralni register vozil - CRV 
 
Navodilo se nanaša na nova in rabljena vozila, pridobljena iz evropske unije oz. uvožena iz drugih 
držav, kategorije M1, M1G in kategorije L. 
 
I. Kontrolni organi, ki so pridobili pooblastilo za opravljanje teh postopkov, lahko izdajajo potrdila o 

skladnosti – SB, neposredno, samo za tista vozila, katerih izvedenke so že evidentirane v 
centralnem registru vozil – CRV (vpogled preko aplikacije PSO). Kot ključ za identifikacijo 
izvedenke se uporabljajo naslednji podatki: D.1 - ZNAMKA, D.2 - TOVARNIŠKA OZNAKA, D.3 - 
KOMERCIALNA OZNAKA in K - HOMOLOGACIJSKA OZNAKA. 

 
II. Za izvedenke določenega tipa vozila, ki še niso evidentirane v CRV, pa velja postopek, ki je 

enak kot za prvo evidentiranje tipa vozila: 
 
Kontrolni organ opravi postopek in pripravi zahtevek za vnos izvedenke v bazo CRV. Kontrolni organ 
mora posredovati prošnjo za vnos izvedenke homologacijskem organu (Direkcija RS za ceste). Prošnji 
morajo biti priložena naslednja dokazila: 

� ES-certifikat o skladnosti (COC) s prilogami - pri novem vozilu, 
� registracijski dokument države članice EU, kjer je bilo vozilo že registrirano - za rabljena vozila, 
� oz. prometno dovoljenje iz države uvoza pri že registriranem vozilu - za rabljena vozila, 
� čitljiva fotografija tablice proizvajalca (deklaracijska tablica proizvajalca), 
� tehnični podatki o izvedenki vozila v elektronski obliki - Excellova tabela - za nova in za rabljena 

vozila. 
 
Vsi predpisani dokumenti morajo biti poslani po elektronski pošti na naslov vozila.drsc@gov.si 
(zahtevek se pošlje samo na ta elektronski naslov brez izjeme). Velikost elektronskega sporočila 
je omejena na 5Mb. 
 
Elektronsko sporočilo mora biti obvezno sestavljeno iz naslednjih elementov: 
 
Zadeva (Subject) elektronskega sporočila: 
Pod zadevo se vpiše z velikimi tiskanimi črkami "NAKNADNI VNOS IZVEDENKE ZA VOZILO Z VIN:" 
(za tekstom se vpiše VIN številka vozila v postopku, narekovaji " se ne pišejo v zadevo). 
 
Vsebina elektronskega sporočila: 
Pod vsebino elektronskega sporočila se navedejo podatki za identifikacijo vozila in izvedenke v obliki 
tabele, ki mora vsebovati naslednje podatke: 
 

Strokovna organizacija:  
D.1 - znamka:  
D.2 - tovarniška oznaka vozila:  
D.3 - komercialna oznaka:  
K - homologacijska oznaka vozila:  
E - identifikacijska številka vozila (VIN):  
Opombe:  

 
Pod opombe v tabeli se vpišejo morebitne pripombe kontrolnega organa. 
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Priponke (Attachments) oz. pripete datoteke: 
V elektronskem sporočilu morajo biti pripete tudi naslednje datoteke: 
- Tabela izvedenk (v excelu). V tabeli morajo biti vpisani vsi podatki, ki so potrebni za izdajo 
potrdila o skladnosti. Ime datoteke je sestavljeno iz ZNAMKE in KOMERCIALNE OZNAKE. 
- Skenirani dokumenti iz točke II. tega navodila. Dokumenti morajo biti skenirani v sivinski ali barvni 
tehniki, s tako ločljivostjo, da je možno iz tega dokumenta podatke tudi prebrati. Vsi skenirani 
dokumenti morajo biti združeni v eno pdf datoteko, ki jo je možno odpreti s programom Acrobat 
Reader. Ime datoteke je sestavljeno enako kot ime tabele izvedenk. Če vseh potrebnih podatkov za 
izpis potrdila o skladnosti ni mogoče pridobiti iz prometnega dovoljenja, podatke pridobi lastnik vozila 
pri proizvajalcu ali pooblaščenemu zastopniku. 
 
Po vnosu izvedenke vozila v CRV, homologacijski organ, potrdi vnos izvedenke v CRV oz. zavrne 
izdajo. Kontrolni organ izvede postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil do konca. 
 
B. Pomen statusov izvedenk - tehničnih podatkov v centralnem registru vozil (CRV), 

(pregled z aplikacijo CRV web pregled) 
 
Pri vsaki izdaji potrdila o skladnosti, se skladnost podatkov ugotavlja na podlagi obstoječih izvedenk v 
CRV. 
 
Vsaka izvedenka je definirana s ključem izvedenke, ki ga sestavljajo podatki: 
D.1 - znamka, 
D.2 - tovarniška oznaka, 
D.3 - komercialna oznaka in 
K - homologacijska oznaka. 
 
Če pri izdaji potrdila o skladnosti SB sistem ne najde ustrezne izvedenke po zgoraj določenem ključu, 
zavrne izdajo potrdila o skladnosti. 
V takem primeru je potrebno pripraviti podatke o izvedenki skladno z navodilom opisanim pod točko A 
II. 
 
Za iskanje obstoječih izvedenk v CRV se uporablja spletna aplikacija PSO (Navodila za uporabo so 
priloga 1). 
 
V Centralnem registru vozil, so tehnični podatki o izvedenkah vpisani pod naslednjimi statusi: 
 
"S"    -  "Skladna"  - ta status dobi izvedenka ob odobritvi, tehnični podatki izvedenk, se lahko 
uporabljajo za izdajo potrdil o skladnosti pri novih in rabljenih vozilih. 
 
"O"    -  "Pretečena" - ta status dobi izvedenka, ko zaradi spremembe predpisa registracija novega 
vozila s takimi podatki ni več mogoča. 
 
"C"    -  "Preklicana" - ta status dobi izvedenka, ko zaradi spremembe predpisa registracija novega in 
rabljenega vozila s takimi podatki ni več mogoča. 
  
Za izvedenke s statusom "S"    -  "Skladna" in "O" - "Pretečena", lahko kontrolni organi izdajajo potrdila 
o skladnosti tipa SB. 
 
C. Veljavnost in uporaba 
 
To navodilo se začne uporabljati 07.06.2010 in velja do preklica. 
 
 
 
Pripravil: 
Boštjan Caf univ.dipl.ing.prom. 
Svetovalec III, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navodila za uporabo spletne aplikacije PSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Ljubljana, junij 2005 
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1. Prijava in izbira pregleda 
Ob zagonu programa, se nam odpre prijavna stran, kot jo vidimo na sliki 1. V zgornje polju 
izberemo eno od vnaprej danih uporabniških imen, v spodnjem polju pa vpišemo geslo in  
kliknemo na gumb za prijavo. 
 
 

 

Slika 1: prijavna stran 

 
Če smo vnesli pravilno geslo, se nam odpre stran (slika 2), kjer lahko, izberemo pregled 
potrdil, ali pregled tehničnih podatkov. 
 

 

Slika 2: stran za izbiro pregleda 

 



 

 

2. Pregled potrdil 

 

Slika 3: stran za pregled potrdil 

 
Na sliki 3 vidimo stran, za pregled potrdil. Na strani je več polj, po katerih lahko iščemo 
potrdila, ter naslednje izbire: 

- Najdi potrdilo 

V padajočem seznamu izberemo vrsto potrdil, v katerokoli tekstovno polje (vsaj v eno) pa 
lahko vpišemo podatke, po katerih želimo iskati potrdila (lahko izpolnimo tudi več polj in 
s tem zmanjšamo število rezultatov). Ko vnesemo želene kriterije iskanja, kliknemo na 
gumb Najdi potrdilo. Če smo vpisali prave pogoje iskanja, potem bo program našel enega 
ali več zapisov in jih izpisal (Če jih najde več, nam njihovo število prikaže na  
kontroli za premikanje med zapisi (kot vidimo na sliki 4). Na tej strani je, zaradi 
preglednosti, prikazano le omejeno število polj posameznega zapisa. 
  

 
Slika 4:kontrola za premikanje med zapisi 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- Podrobno (če nimamo izbranega potrdila, ta izbira ni na voljo) 

 

Slika 5: podroben pregled potrdil 

Ko izberemo možnost Podrobno, se nam odpre nova stran, kjer lahko vidimo vsa polja 
izbranih zapisov. Zaradi preglednosti je prikaz razdeljen na več strani med katerimi se 
premikamo z izbiro številke strani (spodaj levo). 

 

- Izvozi potrdila (če nimamo izbranega potrdila, ta izbira ni na voljo) 
Ko izberemo izvoz potrdila, se začne izvažanje vseh izbranih potrdil (število izbranih potrdil 
nam prikazuje kontrola za premikanje med zapisi (slika 4)) v standardizirano tekst obliko. Ko 
se izvoz konča (čas izvoza je odvisen od števila izvoženih potrdil),  nas aplikacija vpraša, 
kako želimo poimenovati in kam  želimo  shraniti textovno (TXT) datoteko, kamor bomo 
shranili izbrana potrdila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- Najdi predelavo (če nimamo izbranega potrdila, ta izbira ni na voljo) 
 

Slika 6: pregled predelav 

 

 
 

Ko izberemo Najdi predelavo, se nam v posebni tabeli pokažejo vse predelave, ki 
pripadajo izbranim potrdilom. Posamezna predelava je, zaradi boljše preglednosti, 
prikazana le z izbranimi polji. V prvih dveh stolpcih tabele imamo na voljo dve izbiri: 
- Izbira Izvoz nam v standardizirani tekstovni obliki izvozi vse predelave, ki pripadajo 

izbranemu potrdilu (postopek je enak kot ob izvozu potrdila). 
 
Nad tabelo imamo tudi možnost izbire (gumb), ki nam omogoča izvoz vseh izbranih 
predelav (izvoz vseh predelav izbranih potrdil), postopek izvoza je enak kot pri izvozu 
potrdil. 
 
- Počisti 

Izbira počisti nam sprazni obrazec in skrije vse do sedaj prikazane tabele na trenutni strani 
(strani poleg glavne moramo zapreti sami). 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. Pregled tehničnih podatkov o vozilih 
 

 

Slika 7: stran za pregled tehničnih podatkov o vozilih 

 
Na sliki 7 vidimo stran, za pregled tehničnih podatkov. Na strani je več polj, po katerih lahko 
iščemo podatke, ter naslednje izbire: 
 

- Najdi izvedenko 

V katerokoli tekstovno polje (vsaj v eno) vpišemo podatke, po katerih želimo iskati izvedenke 
(lahko izpolnimo tudi več polj in s tem zmanjšamo število rezultatov). V padajočem seznami 
Kategorija vozil pa izberemo vrsto izvedenke, ki jo iščemo. Če ne želimo iskati po tem 
pogoju, potem v seznamu izberemo možnost Ne išči po kategoriji. 
 
Ko vnesemo želene kriterije iskanja, kliknemo na gumb Najdi izvedenko. Če smo vpisali 
prave pogoje iskanja, potem bo program našel enega ali več zapisov in jih izpisal (Če jih 
najde več, nam njihovo število prikaže na kontroli za premikanje med zapisi (kot vidimo na 
sliki 4). Na tej strani je, zaradi preglednosti, prikazano le omejeno število polj posameznega 
zapisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- Podrobno (če nimamo izbrane izvedenke, ta izbira ni na voljo) 

 

Slika 8: podroben pregled izvedenk 

Ko izberemo možnost Podrobno, se nam odpre nova stran, kjer lahko vidimo vsa polja 
izbranih zapisov. Zaradi preglednosti je prikaz razdeljen na več strani med katerimi se 
premikamo z izbiro številke strani (spodaj levo). 
 

- Izvozi izvedenke (če nimamo izbrane izvedenke, ta izbira ni na voljo) 
Ko izberemo izvozi izvedenke, se začne izvažanje vseh izbranih izvedenk (število izbranih 
izvedenk nam prikazuje kontrola za premikanje med zapisi (slika 4)) v standardizirano 
tekst obliko. Ko se izvoz konča (čas izvoza je odvisen od števila izvoženih izvedenk),  nas 
aplikacija vpraša, kako želimo poimenovati in kam  želimo  shraniti textovno (TXT) 
datoteko, kamor bomo shranili izbrane izvedenke.  
 
- Počisti 

Izbira počisti nam sprazni obrazec in skrije vse do sedaj prikazane tabele na trenutni strani 
(strani poleg glavne moramo zapreti sami). 



 

 

4. Skupne kontrole 
Ne glede na izbiro pregleda, imamo vedno na voljo naslednje kontrole: 
 

      
Slika 9: odjava oziroma prijava   Slika 10: izbira pregleda 

Na sliki 9 je prikazan gumb za izbiro prijave v aplikacijo (le na začetni strani) ali odjave iz 
nje.  
 
Na sliki 10 je prikazan gumb, ki nas vrne na stran za izbiro pregleda potrdil ali pregleda 
izvedenk. 
 

 
Slika 11: kontrola za premikanje med zapisi 

 
Na sliki 11 je prikazana kontrola za premikanje med zapisi in za premik na prvi oziroma 
zadnji zapis. 



BostjanBostjanBostjanBostjan ....CafCafCafCaf@@@@govgovgovgov....sisisisi 

26.05.2010 13:21

To vozila.drsc@gov.si

cc

bcc

Subject NAKNADNI VNOS IZVEDENKE ZA VOZILO Z VIN: 

WBAVU31040KY45039

Strokovna organizacija: (naziv strokovne organizacije) 

D.1 - znamka: BMW 

D.2 - tovarniška oznaka vozila: VU31-13 

D.3 - komercialna oznaka: 320 / TOURING / d 

K - homologacijska oznaka vozila: e1*2001/116*0308*05 

E - identifikacijska številka vozila (VIN): WBAVU31040KY45039 

Opombe: 
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