
 

 

 
 
 

CENIK KONTROLNIH PREGLEDOV VOZIL 

 
Identifikacija vozila z izdajo potrdila o skladnosti 
Velja za nova vozila katerega tip je bil odobren z ES homologacijo in za rabljena vozila registrirana 
v eni izmed držav članic EU na osnovi ES homologacije. 

Cena brez 
DDV 

Cena z 
22% DDV 

Identifikacija in ocena tehničnega stanja osebnega in tovornega vozila, traktorja in njegovih 
priklopnikov  ter motornega kolesa, kolesa z motorjem in štirikolesa kategorije: M1, N1, T, R3, 
R4, S2, C in L (z NDM* do 3500 kg) 

80,00 € 97,60 € 

Identifikacija in ocena tehničnega stanja lahkega priklopnega vozila kategorije. O1 in O2 (z 
NDM* do 3500 kg) 

56,35 € 68,75 € 

Identifikacija starodobnega vozila kategorije: M1, N1 in L (z NDM* do 3500 kg) 60,00 € 73,20 € 

Identifikacija in ocena tehničnega stanja motornega vozila kategorije: M2, M3, N2 in N3 176,00 € 214,72 € 

Identifikacija in ocena tehničnega stanja priklopnega vozila kategorije: O3 in O4 100,00 € 122,00 € 

Posamična odobritev vozila z izdajo potrdila o skladnosti (brez upravne takse**) 
Velja za neodobrena vozila – brez ES homologacije in rabljena uvožena vozila. 

  

Posamična odobritev osebnega vozila ali traktorja kategorije: M1  143,35 € 174,89 € 

Posamična odobritev tovornega vozila kategorije: N1 (NDM* do 3500 kg) 143,35 € 174,89 € 

Posamična odobritev lahkega priklopnega vozila kategorije. O1 in O2 (z NDM* do 3500 kg) 113,35 € 138,29 € 

Posamična odobritev motornega vozila kategorije: M2, M3, N2 in N3 248,35 € 302,99 € 

Posamična odobritev priklopnega vozila kategorije: O3, O4, R3, R4, T in C 128,35 € 156,59 € 

Posamična odobritev predelanega vozila  
Velja za odobrena in predelana osebna vozila kat. M1, ki že imajo potrdilo o skladnosti. 

  

Posamična odobritev vgradnje dodatne opreme na osebno vozilo - kategorije M1 (z NDM* do 
3500 kg - folije, vlečna naprava, avto šola - ena predelava – stopnja: 0) 

36,50 € 44,53 € 

Posamična odobritev vgradnje dodatne opreme na osebno vozilo - kategorije M1 (z NDM* do 
3500 kg - platišča/pnevmatike, vzmeti, spojlerji, izpušni lonec, … - ena predelava – stopnja I)  

51,50 € 62,83 € 

Posamična odobritev vgradnje dodatne opreme na osebno vozilo - kategorije M1 (z NDM* do 

3500 kg - platišča/pnevmatike, vzmeti, spojlerji, izpušni lonec, … – do 5 predelav – stopnja II) 
138,00 € 168,36 € 

Posamična odobritev predelanega vozila (dodelava vozila) 
Velja za dodelavo vozila – npr.: šasije s kabino, ki ima potrdilo o skladnosti. 

  

Posamična odobritev dodelanega (kompletiranega) gospodarskega vozila - kategorije N1 (z 
NDM* do 3500 kg – stopnja II) 

93,50 € 114,07 € 

Posamična odobritev dodelanega (kompletiranega) gospodarskega vozila kategorije: M2, M3, N2 
in N3 (– stopnja II) 

150,50 € 183,61 € 

Evidentiranje vgradnje izvedene na pooblaščenem servisu 
Velja za vpis predelave osebnega vozila v obstoječe potrdilo o skladnosti. 

  

Evidentiranje vgradnje odobrenega dela na osebno vozilo (vpis enega dela v potrdilo SA, SB) 
                                                                                    (vpis 2 do 4 delov v potrdilo SA, SB) 

25,50 € 
37,50 € 

31,11€ 
45,75 € 

Izdaja dvojnika potrdila: - velja za potrdila izdana v strokovni organizaciji RTI d.o.o.   

Izdaja dvojnika potrdila o skladnosti (SB) oziroma izjave o ustreznosti (B)                                                                                                                   38,00 € 46,36 € 

Pošiljanje dokumentacije po pošti (ena pošiljka)   4,17 € 5,09 € 

*NDM: skupna največja dovoljena masa 
 
**Upravna taksa:za vlogo je potrebno plačati upravno takso v skladu s tarifno številko 1 (prošnje, zahteve, prijave) 
Zakona o upravnih taksah v višini 4,50 EUR. Ker ima certifikat o posamični odobritvi pomen odločbe, je treba za odločbo 
plačati upravno takso v skladu s tarifno številko 3 (odločbe, sklepi…), v višini 18,10 EUR. Skupaj znaša upravna taksa 
za pridobitev certifikata o posamični odobritvi vozila 22,60 EUR. Taksa iz tarifne številke 1 in 3 se plača na račun 
številka SI56 01100-1000315637, sklice 11 24155 7111002, SWIFT koda banke BSLJSI2X. Takso lahko poravnate 
tudi ob plačilu storitve v RTI d.o.o. 
 
 
Cenik je objavljen na spletni strani www.rti.si in velja od 01.01.2022 do preklica. 
Cene so informativne in ne vsebujejo morebitnih dodatno naročenih storitev. 
Delovni čas kontrolnih pregledov vozil: ob delavnikih od 7:30 do 14:30  
 

http://www.rti.si/

