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Izpolnjevanje pogoja glede strokovne usposobljenosti za pridobitev 

licence - UPRAVLJAVEC PREVOZOV 

 
 
 
„Upravljavec prevoza“ pomeni fizično osebo, zaposleno v podjetju, ali, če je to podjetje 
fizična oseba, to isto osebo ali, če je tako določeno, drugo fizično osebo, imenovano s 
pogodbo, ki dejansko in trajno vodi prevozne dejavnosti tega podjetja. 

 
 
Dokazila za upravljavca prevozov (upravljavec prevozov mora prebivati v EU): 
 
1. Kopija potrdila o strokovni usposobljenosti za opravljanje cestnega prevoza blaga 

oz. potnikov.   
V Sloveniji preizkus opravite pri podjetju INTER-ES d.o.o., Cesta na Brdo 85, 
Ljubljana, e-naslov: info@inter-es.si, tel. 01 2000 230. 
Priznajo se tudi spričevala, ki so izdana v drugh državah članicah EU, v skladu z 
Uredbo 1071/2009. 
 

2. Dokazilo o dobrem ugledu: 
- Potrdilo o nekaznovanosti iz prekrškovne in kazenske evidence izdano s strani 

Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana ALI 
- Pooblastilo, da podatke lahko pridobiti GZS (dostopno na www.gzs.si/licence) 
Za rezidente drugih držav članic EU, priložite še potrdilo iz kazenske evidence 
države, kjer oseba živi vsaj 185 dni v koledarskem letu.  Dokazila o nekaznovanosti 
ne smejo biti starejša od 90 dni. 

 
3. Podpisana izjava upravljavca prevozov v zvezi z opravljanjem nalog (dostopna na 

www.gzs.si/licence) 
 
 
NACIONALNA LICENCA 
(ni omejitev glede števila podjetij in vozil) 
 
4. Če je upravljavec prevozov direktor oz. samostojni podjetnik posameznik druga 

dokazila niso potrebna. 
 

4. Če je upravljavec prevozov zaposlen pri vlagatelju licence: 
▪ pogodba o zaposlitvi upravljavca prevozov pri vlagatelju licence in 
▪ pooblastilo direktorja tej osebi za opravljanje nalog upravljavca prevozov.  
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LICENCA SKUPNOSTI 
 
4. Če je upravljavec prevozov več kot 50-odstotni lastnik (oz. samostojni podjetnik 

posameznik) druga dokazila niso potrebna, ni omejitev glede števila podjetij in 
vozil. 
 

4. Če je upravljavec prevozov zaposlen pri prevozniku (upravljavec je lahko samo v 
enem podjetju): 
- pogodba o zaposlitvi upravljavca prevozov za polni delovni čas pri podjetju, ki 

vlaga vlogo za pridobitev licence in 
- pooblastilo direktorja tej osebi opravljanje nalog upravljavca prevozov  

 
4. Če je zunanji / pogodbeni upravljavec prevozov (upravljavec je lahko samo v enem 

podjetju, ki ne sme imeti skupno več kot pet vozil): 
- pogodba za nedoločen čas s pooblastilom za izvajanje nalog upravljavca 

prevozov v imenu podjetja. V pogodbi morajo biti podrobno določene naloge, ki 
jih mora zadevna oseba izvajati v skladu z Uredbo ES 1071/2009, da bo zadevna 
oseba  te naloge izvajala učinkovito in neprekinjeno, ter navedene njene 
obveznosti kot upravljavca prevoza. Naloge, ki jih je treba podrobno določiti, 
obsegajo predvsem naloge, povezane z upravljanjem servisiranja in vzdrževanja 
vozil, preverjanjem prevoznih pogodb in dokumentov, osnovnim 
računovodstvom, razporeditvijo natovarjanj ali storitev po voznikih in vozilih ter 
preverjanjem postopkov v zvezi z varnostjo. 
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