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POOBLASTILA 

PRAVNA OSEBA: 
• Za pravno osebo vedno postopke ureja zakoniti 

zastopnik podjetja, ki je vpisan v AJPES. 
• V primeru, da zakoniti zastopnik ni prisoten, stranka 

prinese njegovo pooblastilo. Na pooblastilu mora biti 
vedno naveden zakoniti zastopnik z imenom in 
priimkom.

FIZIČNA OSEBA:
• Za postopke preverjanja identitete mora biti pooblastilo 

overjeno pri notarju ali upravni enoti.
• Za ostale postopke po ZUP-u. (Ni potrebno overitve 

razen v primeru suma pristnosti pooblastila).
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Vozilo je večkrat preprodano med pravnimi 
osebami, končni kupec je npr. fizična 
oseba. V MRVL ni bil opravljen še noben 
postopek spremembe lastništva. 

VEČ ZAPOREDNIH NEEVIDENTIRANIH 
SPREMEMB LASTNIŠTVA
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Pri odjavi s spremembo lastništva iz fizične osebe 
na pravno osebo, zakonitemu zastopniku pravne 
osebe ni potrebno biti prisoten, niti ni potrebno 
imeti njegovega pooblastila, ker se ne opravlja 
preverjanje identitete pravnih oseb. 

SPREMEMBA LASTNIŠTVA IZ FIZIČNE 
OSEBE NA PRAVNO OSEBO

Preverjanje identitete
prodajalca
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KOMISIJSKE POGODBE

Komisionar je samo posrednik pri prodaji 
vozil.
Komisionar brez dodatnega overjenega 
pooblastila fizične osebe (za PID) ne more 
opraviti nobenega postopka. 

Pooblastilo se mora vedno glasiti na tisto 
osebo, ki bo podala vlogo.



8

KUPOPRODAJNE POGODBE DO PRVE 
REGISTRACIJE VOZILA V RS

• Na kupoprodajnih pogodbah sklenjenih 
med dvema fizičnima osebama, za vozila 
kupljena v tujini do prve registracije v RS, 
ni potrebno overjati podpisa prodajalca. 

• Ravnati je potrebno skladno z ZUP.
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VPIS PREVERITVE IDENTITETE V MRVL

VLOGO ZA SPREMEMBO LASTNIŠTVA PODA 
VEDNO LASTNIK VOZILA!

V opombe MRVL se v vpiše:

•PID kupca Ime in Priimek, EMŠO
•PID prodajalca, Ime In Priimek, EMŠO

PID=>Preveritev IDentitete

Opombi se iz MRVL izbrišeta, po izvedenem
postopku registracije vozila na novega lastnika.



• Identifikacija osebe - ali je neka oseba 
lahko stranka v postopku – ZUP

• Preveritev identitete – postopek pri 
spremembi lastništva reg. vozila
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Prodajalec in kupec (fizične osebe) skleneta
kupoprodajno pogodbo

Prodajalec in kupec (fizične osebe) skleneta
kupoprodajno pogodbo

PID KUPCAPID KUPCA

PID PRODAJALCA 
in postopek

“odjava s spremembo lastništva” v MRVL

PID PRODAJALCA 
in postopek

“odjava s spremembo lastništva” v MRVL

POSTOPEK SPREMEMBE 
LASTNIŠTVA IN PID (FO)
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SPREMEMBA UPORABNIKA
1. lastnik vozila vloži zahtevo za spremembo uporabnika 

(naredil vozniški izpit). 
– Opravi se postopek SPREMEMBA UPORABNIKA 

2. vpisani uporabnik v MRVL zahteva preklic soglasja 
uporabnika 
– opravi se postopek PREKLIC SOGLASJA 
– UE pozove lastnika 
– Sprememba uporabnika

(četrti odstavek 15. člena Pravilnika o registraciji motornih in 
priklopnih vozil).

SOGLASJE UPORABNIKA VELJA DO PREKLICA.
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ROK V KATEREM JE LASTNIK VOZILA
DOLŽAN JAVITI SPREMEMBO UPORABNIKA

Vsaka sprememba podatkov, ki vpliva na 
spremembo podatkov v prometnem dovoljenju, se 
mora skladno s 4. odstavkom 33. člena ZMV 
prijaviti registracijski organizaciji v 15 dneh.

Ob prijavi spremembe mora lastnik vozila priložiti 
listine, s katerimi dokazuje spremembo.



Vloga za registracijo vozila mora vsebovati naslednja dokazila o lastništvu:

FINANČNI LIZING:
1. Račun na lizing hišo (oziroma drugo dokazilo o lastništvu PD.),
2. Račun na llizingojemalca, 
3. Pogodba o lizingu,
4. Soglasje za registracijo vozila,

• OPERATIVNI LIZING:
• 1. račun na lizing hišo (ali drugo dokazilo o lastištvu pd.)
• 2. pogodba o lizingu,
• 3. soglasje za registracijo vozila.

Tudi pri podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja se mora zahtevati 
soglasje lizingodajalca.

REGISTRACIJA VOZILA NA 
LIZING



1. prekinitev lizinga; 
• vozilo prodano - vozilo se odjavi s spremembo lastništva 

na novega lastnika vozila. 

2. prekinitev lizinga; lizing hiša ima novega lizingojemalca; 
• izjava o prekinitvi lizinga
• nova pogodba in nova soglasje k registraciji,
• prometno dovoljenje,
• račun na lizingojemalca,

PREKINITEV LIZINGA
Lastnik vozila je lizing hiša. Lizing se prekine in ga 
prevzame tretja oseba:



POPLAČILO LIZINGA

Vlogo za spremembo lastništva, mora podati   
lizingodajalec. 

Če lizingodajalec ne poda sam vloge, lahko 
pooblasti  drugo osebo, da v njegovem imenu  
poda vlogo za spremembo lastništva.  
(overitev pooblastila ni potrebna, ker ni PID pravne 
osebe)



Vprašanje:
Odjava vozil, ko stranka navede, da je vozilo odpeljano v 
tujino (Bosno) in naveden naslov v tujini, brez hišne 
številke. Brez pogodbe ali kakšnega drugega dokazila -
na kaj moramo biti v teh primerih pozorni?

Odgovor: 
Lastnik vozila odgovarja za podano izjavo, sam pa ostane 
v MRVL zaveden kot lastnik vozila.
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Vprašanje:
Lastnik vozila je umrla oseba, vozilo pa v postopku (potek 
veljavnosti PD). Od sodišča pridobimo pravnomočne 
sklepe o dedovanju. Dediča vozila obvestimo z dopisom o 
dolžnosti odjave vozila iz prometa. Ali se v primeru, ko 
dedič dolžnosti ne izpolni, proti njemu uvede postopek o 
prekršku? 

Odgovor:
S pravnomočnostjo sklepa o dedovanju postane lastnik 
vozila oseba navedena v sklepu o dedovanju. 



REGISTRACIJA VOZILA NA OSNOVI 
SKLEPA O DEDOVANJU

Vprašanje:
Če je vozilo v lasti več oseb, se registrira na osebo, ki jo 
določijo solastniki . Npr. sklep o dedovanju, kjer je v 
dednem dogovoru določeno, da se vozilo deli na 3 
dediče. Dva dediča pred uradno osebo podata soglasje, 
da se vozilo registrira na enega od dedičev. Ali morata 
pri prodaji takega vozila ostala dva dediča podati 
soglasje oziroma skleniti pogodbo s kupcem ?

Odgovor:
Na osnovi sklepa o dedovanju in soglasja dedičev se 
vozilo registrira na enega od dedičev. 
Ob prodaji takega vozila morajo seveda vsi trije skleniti 
npr. kupoprodajno pogodbo. 



Odjava vozila po uradni dolžnosti
Vprašanje

Novi lastniki – odjava vozila po uradni dolžnosti 
Ko pri prenosu lastništva vozila novi lastnik vozilo ne registrira na svoje ime 
v 15 dneh (peti odstavek 40. člena ZMV), mu pošljemo obvestilo, da v 
petnajstih dneh od prejema izpolni svojo obveznost. Ali se v primeru, ko 
tega ne stori, smiselno uporabi 26. člen Pravilnika o registraciji motornih in 
priklopnih vozil, torej se vozilo iz prometa odjavi po uradni dolžnosti, (status 
vozila se spremeni v črtano), obvesti policijo in izda plačilni nalog za plačilo 
globe po osmem odstavku 40. člena ZMV.

Odgovor:
V navedenem primeru se vozilo odjavi po uradni dolžnosti - črta. Policijo ni 
treba obveščati, saj je prodajalec ob odjavi vozila registrske tablice že vrnil. 
Opozarjamo, da ZMV določa,da mora novi lastnik vozila v 15 dneh od 
nakupa (spremembe lastništva)vozilo registrirati ALI podati izjavo o lokaciji. 
Za lastnika vozila ZMV določa kazen, ki pa je zelo preprosto dolžnost 
(podati izjavo o lokaciji) kar visoka.

Določba petega odstavka 26. Člena Pravilnika o registraciji motornih in 
priklopnih vozil ni ustrezno zapisana, saj mora pravilnik določiti ustrezen 
postopek ne pa da ima določbo o smiselni uporabi. Pravilnik bo spremenjen 
in dopolnjen v skladu z novelo ZMV, ko bodo popravljene tudi napake v 
pravilniku. 



Vprašanje:
Stranki (uporabniku)  smo poslali poziv za odjavo 
vozila in izročitev reg.tablic. Lastnik vozila je lizing, 
ki pa ne da dovoljenja za odjavo vozila. Ali se 
vozilo brez dovoljenja lahko odjavi?

Odgovor:
Lahko se odjavi vendar je potrebno o tem obvestiti  
lastnika - lizingodajalca. 



SPREMEMBA LASTNIŠTVA

Vprašanje:
Dopise, ki jih pošiljamo stranki, kadar gre za 
spremembo lastništva vozila in novi lastnik 
takega vozila v 15 dneh ponovno ne registrira, bi 
bilo potrebno vsebinsko spremeniti predvsem v 
smeri pouka stranki, da ve "kaj sploh mora 
urediti" in ne zgolj z opozarjanjem na posledice 
očitanega prekrška.

Odgovor:
Vsebina besedila se bo proučila in ustrezno 
dopolnila. 



UPRAVNE TAKSE

Vprašanje:
Ali moramo pri postopku odjava - sprememba 
lokacije računati takso?
V primeru, da je vozilo odjavljeno po uradni 
dolžnosti – črtano, ali računamo takso, ko pride 
stranka tako črtano vozilo odjaviti?

Odgovor:
Potrebna je sprememba ZUT, da se bo postopek 
lahko zaračunal.



Vprašanje
Podaljšanje prometnega dovoljenja pri tujcu z 
začasnim bivanjem. Stranka v tem času 
spremeni začasno prebivališče. Postopek 
podaljšanja PD ne gre (narediti treba odjavo in 
ponovno registracijo). Ali bo kaj spremembe v 
programu, stranka ima večje stroške ?

Odgovor:
Potrebna je sprememba MRVL. Zaradi 
kadrovskih težav na MZIP v tem trenutku ne 
pripravljamo sprememb v tem delu programa 
MRVL. 



Vprašanje:
Kako ravnati v primeru, ko dobimo 
obvestilo Ajpes-a za vpis zarubljenih vozil, 
pa je dolžnik že spremenil lastništvo 
vozila?

Odgovor:
Kontaktirati je potrebno AJPES in iz 
dokumentacije ugotoviti kašen je bil 
časovni potek dogodkov.



Kovinske preizkusne tablice
Vprašanje
Pri izdaji dovoljenja za uporabo trajnih preskusnih tablic je navedeno, da stranka 

potrebuje uporabno dovoljenje za poslovne prostore.
Zanima nas, ali spodaj navedeni člen lahko razumemo tako, da stranka ne potrebuje 

uporabnega dovoljenja za poslovne prostore v primeru, ko ima podjetje poslovne 
prostore v enostanovanjskem objektu?

5. člen ZGO (pogoji za začetek uporabe) namreč določa:
(1) Pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen ali rekonstruiran na podlagi 

gradbenega dovoljenja ali se mu je na podlagi gradbenega dovoljenja spremenila 
namembnost, je uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje ni potrebno za začetek 
uporabe nezahtevnega in enostavnega objekta.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka uporabno dovoljenje ni potrebno pred 
začetkom uporabe prostora oziroma prostorov, ki se jim je spremenila namembnost 
iz stanovanjske v poslovno dejavnost in obratno na podlagi gradbenega dovoljenja, 
če so se dela, ki so bila potrebna zaradi takšne spremembe namembnosti, izvedla 
brez posegov v skupne prostore in se zaradi njih tudi ni spremenil zunanji izgled
objekta.

(3) Če za določeno vrsto objektov tako določa poseben zakon, se ne glede na določbe 
prvega odstavka tega člena takšen objekt lahko začne uporabljati na podlagi odločbe 
o dovolitvi poskusnega obratovanja.

Odgovor:
Upoštevati je potrebno predpise, ki ureja gradnjo objektov. Na osnovi tega ugotoviti 
za katere objekte je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje.



Vprašanje:
• Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil, ki se po 

prehodnih določbah Zakona o motornih vozilih še vedno uporablja, 
pa govori o vseku nove številke. Ali ima torej upravna enota pravno 
podlago, da dovoli vsek iste številke za že registrirano vozilo? Ker 
so zadnja navodila, ki smo jih v zvezi s tem prejeli s strani 
takratnega "ministrstva", iz leta 1984, tam pa je naveden tudi 
seznam organizacij, ki vsek lahko opravljajo in ker veliko od tam 
naštetih organizacij sploh ne deluje več, vas prosimo tudi za 
posodobljen seznam pooblaščenih organizacij.

Odgovor:
• Do sprejetja Pravilnika o delih in opremi se izvajan določba 

Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil.



Registracija koles z motorjem
Vprašanje 
1. Kako je z registracijo motornih koles in motorjev, ki še niso bili registrirani in za 

katere ni dokazil? Kakšna dokazila, koliko prič....? Lahko na tehničnih pregledih 
generirajo ta vozila? 

Odgovor:
Generirajo se lahko samo vozila, ki izpolnjujejo pogoje določene v MRVL, in je bilo 
vozilo dejansko že na območju RS. 

2. Ali bo zopet možna registracija starih koles z motorjem z ugotovitvenim 
postopkom? Gre za kolesa z motorjem, ki niso starodobniki in za katera ne obstaja 
dokaz o lastništvu.

3. Kako naj delamo pri ugotavljanju lastništva za motorje in traktorje, saj se dogaja, 
da iz tehničnih pregledov pošiljajo stranke na tiste UE, kjer lahko stvari uredijo.

Potrebno je ločiti:
dokazovanjem izvora vozila, dokazovanje lastništva vozila ter
Postopek registracije kolesa z motorjem se opravi na podlagi prvega odstavka 31. 
člena Zakona o motornih vozilih. GLEJ NAVODILO MZIP v MRVL, “Vprašanja in 
odgovori”, točka 95.

4. Ali se lahko izvede ugotovitveni postopek registracije koles z motorjem na podlagi 
drugega odstavka 31. člena Zakona o vozilih?

Odgovor: 
V takih primerih se lahko skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku 
(ZUP), uporabi vse postopke, da ugotovi lastništvo in izvor vozila, pri tem pa 
stranke in priče opozori na kazensko in materialno odgovornost napačnih navedb.



ZAVAROVANJE

Vprašanje
Lizingojemalec predčasno poplača vozilo in ureja 
spremembo lastništva. Znano je, da lizingojemalci sami 
poravnajo obvezno zavarovanje za vozilo , ki ga imajo v 
najemu. Ali morajo pri spremembi lastništva priložiti novo 
zavarovalno polico ali ne , saj so na zavarovalni polici 
navedeni njegovi podatki (poleg podatkov 
lizingodajalca)?

Odgovor:
Sklene novo zavarovalno polico.



RAZGRADNJA VOZIL
Vprašanje:

Zadnji lastnik je po Uredbi o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/2011) ravnal 
neustrezno in izročil vozilo v uničenje organizaciji, ki ni pristojna za prevzem 
izrabljenih vozil oz. ni pristojna za izvedbo razgradnje vozil. Stranka predloži od 
pridobljene dokumentacije t.i. Tehtalni list, na katerem je navedeno, da je bilo vozilo 
razgrajeno. Kaj lahko stranka naredi v takem primeru?

Odgovor: 
Lastnik vozila lahko v tem primeru le odjavi vozilo iz prometa in poda izjavo o lokaciji. 
Stranka mora vozilo dati v razgradnjo pooblaščeni organizaciji, zato za posledice 
odgovarja sama. 

Vprašanje:
Odjave vozila v primeru, da je vozilo predano na Dinos. Kako ukrepati, saj Dinos ni 
pooblaščen za razgradnjo vozil, stranka pa tudi ne dobi nobenega potrdila, kje je 
vozilo. Ali lahko stranka kot lokacijo vozila navede naslov sedeža podjetja Dinos?

Odgovor:
Stranka mora vozilo dati v razgradnjo pooblaščeni organizaciji, zato za posledice 
odgovarja sama. 
ZMV določa,da lahko lastnik registriranega vozila kadar koli odjavi vozilo in za vozilo, 
ki ni izrabljeno po predpisih o varstvu okolja poda izjavo o lokaciji vozila. Lastnik 
odgovarja za podano izjavo. Lastnik v MRVL ostane lastnik vozila saj za vozilo ni 
podal ustrezno potrdilo o uničenju vozila, kot je določeno v predpisih o varstvu okolja. 



DOLOČITEV UPORABNIKA 
VOZNIŠKO DOVOLJENJE

Vprašanje:
Določanje uporabnika na vozilu: 5. odstavek 29. člena ZMV določa, 
da za vozilo v lasti polnoletne osebe, ki nima veljavnega VD za to 
vrsto vozila, določi lastnik vozila  uporabnika vozila, za katerega se 
določbe zakona, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno uporabljajo 
tudi za uporabnika. Vprašanje se glasi: 
Ali ima polnoletni lastnik vozila, ki obenem poseduje veljavno VD 
tudi možnost določiti na vozilu uporabnika?

Odgovor:
Ne, 28. člen ZMV določa na koga se vozilo registrira. V 29. členu 
ZMV so določene samo  izjeme od osnovnega pravila.


