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Na podlagi 6. odst. 28. čl. Zakona o prevozih v 

cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16, 67/19) je 

bil izdan Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v 

cestnem prometu (Ur.l. RS št. 102/2020, v 

nadaljevanju Pravilnik), ki zaostruje pogoje za 

pridobitev licence skupnosti. 

 

Pravilnik se uporablja od 6. avgusta 2020. Podjetja, 

ki že imajo veljavno licenco skupnosti se morajo s 

pravilnikom uskladiti najkasneje do 23. novembra 

2020. 

1. Splošno o licencah 

Zakon o prevozih v cestnem prometu (v nadaljevanju 

ZPCP-2) opredeljuje pojem licenca kot »dovoljenje za 

izvajanje prevozov potnikov ali blaga«.  

Spremembe Pravilnika se nanašajo na t.i. licenco 

skupnosti, ki jo ZPCP-2 definira kot dovoljenje za 

opravljanje prevozov blaga ali potnikov v 

mednarodnem cestnem prometu.  

Vlogo za pridobitev licence skupnosti, ki velja za 

podjetje kot celoto (v nadaljevanju licenca) se vloži 

pri: 

− Gospodarski zbornici Slovenije ali  

− Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Izdajatelj v roku 15 dni po prejemu popolne vloge izda 

odločbo o podelitvi licence, certifikat in izvode licence 

za vsako posamezno vozilo.  

Prevozniku se izda toliko izvodov licenc, kolikor je 

vozil, s katerimi se izvajajo prevozi v cestnem prometu 

in izpolnjujejo pogoje.   

 

Certifikat licence se mora hraniti na sedežu 

prevoznika. Vsak voznik mora ob opravljanju 

prevozov v cestnem prometu imeti pri sebi (v kabini) 

izvod licence.  

2. Pogoji za pridobitev licence 

Podjetja morajo za pridobitev licence po ZCPC-2 

izpolnjevati naslednje pogoje: 

− dober ugled, 

− ustrezen finančni položaj, 

− strokovno usposobljenost, 

− lastništvo ali pravica uporabe za vsaj eno 

motorno vozilo za izvajanje prevozov, ki je 

registrirano v Republiki Sloveniji, 

− poravnane davčne obveznosti in prispevke za 

socialno varnost, 

− zahteve glede sedeža podjetja (5. člen Uredbe 

1071/2009/EU). 

 

 

 

 

3. NOVO: Dodatni pogoji za pridobitev 

licence 

Spremembe pravilnika bistveno zaostrujejo pogoje za 

pridobitev licence. Čas za pridobitev listin se bo zaradi 

povečane količine dokazil s strani podjetij podaljšal. 

Pogoji za pridobitev licenc za opravljanje prevozov  

v mednarodnem cestnem prometu 
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A. SPREMEMBE NA KADROVSKEM PODROČJU 

Pravilnik uvaja obvezno administrativno osebje, ki 

mora biti zaposleno v podjetju in na naslovu podjetja v 

času uradnih ur.  

 

a) Razmerje med vozniki in vozili 

 

Razmerje zaposlenih voznikov za polni delovni 

čas na registrirana vozila mora biti najmanj:     

 

Št. vozil min. št. voznikov 

1-2 1 

3-4 2 

5-6 4 

7-8 6 

9-10 8 

 

Podjetja z 11 ali več vozili določajo minimalno št. 

zaposlenih voznikov po sledeči formuli: 

 

Št. vozil  x  0,9 

 

Primer 1: Podjetje ima v lasti 16 tovornih vozil, od 

tega 10 priklopnikov. Minimalno število voznikov je 

14 (16 X 0,9 = 14,4).   

 

Primer 2: Podjetje ima v lasti 45 tovornih vozil. 

Minimalno število voznikov je 40 (45 X 0,9 = 40,5).   

 

 

 

 

b) Razmerje med ostalimi zaposlenimi in vozili 

Razmerje ostalih zaposlenih za polni delovni čas 

40 ur / teden (npr. v administraciji, mehaniki, 

disponenti), ki niso vozniki, mora ustrezati 

razmerju v spodnji tabeli:  

 

Št. vozil Št. ostalih 

zaposlenih za polni 

delovni čas 

1-4 0 

5-10 1 

11-20 2 

Nad 20 vozil 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Prehodno obdobje za kadrovske zadeve 

 

V prehodnem obdobju od 6. avgusta 2020 do 1. 

junija 2021 morajo imeti podjetja: 

- zaposlenega najmanj enega voznika, če 

imajo več kot 5 vozil; 

- zaposlenega najmanj enega ostalega 

zaposlenega (administrator, disponent itd.), 

če imajo več kot 20 vozil. 

 

 

 

 

B. SPREMEMBE GLEDE URADNIH UR 

 

Prevozno podjetje mora imeti določene uradne ure. 

Uradne ure podjetja morajo: 

− biti objavljene na vidnem mestu pri vhodu v 

prostore oz. na poštnem nabiralniku, 

− priložene izdajatelju licenc, 

− trajati najmanj 6 ur dnevno in sicer med 

delavnikom med 7.00 in 17.00 uro;  

V času uradnih ur podjetja mora biti na sedežu 

podjetja, podružnice ali poslovne enote, ki je vpisana v 

poslovni register AJPES, prisotna vsaj ena zaposlena 

oseba.  

 

Za podjetja z manj kot 5 vozili, mora biti upravljalec 

prevoza oz. direktor v času uradnih ur telefonsko 

dosegljiv in v primeru nadzora priti na sedež podjetja v 

roku, ki ga določi nadzorni organ.  

 

 

 

 

C. SPREMEMBE GLEDE POSLOVNIH 

PROSTOROV 

Podjetje mora imeti poslovne prostore, katerih velikost 

je odvisna od števila vozil. Minimalna velikost 

poslovnega prostora glede na število registriranih vozil 

prikazuje spodnja tabela: 

 

Št. vozil Najmanjša velikost 

poslovnega 

prostora (m2) 

1-4 10 

5-10 15 

11-20 20 

nad 20 25 
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IZDAJATELJ: GOBBS svetovanje d.o.o., Žanova ul. 3, SI - 4000 Kranj, Slovenija, e-mail: office@taxslovenia.com, T +386 59 071 706, www.taxslovenia.com. 
PRAVNI POUK: Pismo o novostih (»Newsletter«) vsebuje le pregled izbranih novosti s področij davčnega in civilnega prava kot tudi s področja računovodenja,  

ki pa ne nadomeščajo in ne predstavljajo davčnega, pravnega ali poslovnega svetovanja za posamezen primer.  
Za pravilnost in popolnost informacij v tem pismu o novostih izdajatelj ne prevzema nobenega jamstva in odgovornosti. 

Če ne želite prejemati pisma o novostih, se prosim odjavite s povratno e-pošto na naslov office@taxslovenia.com. 

 

 

 

 

Podjetje v poslovnih prostorih hrani temeljno 

poslovno dokumentacijo (računovodske dokumente, 

kadrovsko dokumentacijo, dokumentacijo s podatki o 

času vožnje in počitka, ipd.).  

Poslovni prostor mora razpolagati z naslednjo obvezno 

poslovno opremo: 

− osnovna komunikacijska oprema (internet, 

telefon, računalnik) 

− pisarniško opremo (ena miza, stol, omara na 

zaposlenega)  

−  

 

4. Dodatne priloge k vlogi za licenco 

Skupnosti 

Podjetje ima toliko vozil, kolikor je veljavnih licenc za 

vlečna vozila oz. samostojna tovorna vozila brez 

priklopnikov.  

Vlogi za licenco skupnosti se predloži še: 

− Seznam zaposlenih voznikov in ostalih 

zaposlenih (ime, priimek, EMŠO, delovno 

mesto), 

− Izjava o uporabi poslovnega prostora z 

navedbo kvadrature in lokacijo ter delovnim 

časom, 

− Izpis iz zemljiške knjige v primeru lastništva 

nepremičnine s strani podjetja oz. najemna 

pogodba (pomembno: v enem prostoru je 

lahko registrirano zgolj eno prevozno podjetje), 

− Seznam komunikacijske in pisarniške opreme. 

Če se število licenc v podjetju spremeni, je potrebno 

izdajatelju predložiti nov seznam zaposlenih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Roki za uskladitev in podaljšanje 

licence  

Podjetja, ki že imajo veljavno licenco Skupnosti, se 

morajo z ostalimi zahtevami pravilnika uskladiti do 

23. novembra 2020, razen zahtev na kadrovskem 

področju (glej poglavje A.c.).  

 

Po poteku 5 let od izdaje je potrebno licenco za 

opravljanje prevozov obnoviti. 
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