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Ne spreglejte! 
Najkasneje do  

23. 11. 2020  
bodo vsi prevozniki 

morali izpolniti 
dodatne zahteve 

glede upravljavca 
prevozov.
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Več informacij

Administrativni nasvet

Opravljanje prevozne dejavnosti  
– kako do licence
Za opravljanje dejavnosti prevozov v Evropski uniji je pogoj pridobitev licence.  
Licence izdaja tudi Gospodarska zbornica Slovenije.
Boštjan Perger, Javne listine GZS

Pravne osebe, ki želijo opravljati dejavnost prevoza 
blaga ali potnikov v Sloveniji ali tudi v drugih državah, 
potrebujejo licenco. Pravica za opravljanje dejavnosti 
cestnega prevoza potnikov ali blaga v notranjem 
cestnem prometu se pridobi z nacionalno licenco. 
Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza 
potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu 
se pridobi z licenco Skupnosti. Enaki pogoji veljajo za 
podjetja in za samostojne podjetnike. Manjše razlike 
pa so v pogojih za pridobitev licence za opravljanje 
prevozov samo v Sloveniji (nacionalna licenca) 
ali za opravljanje mednarodnih prevozov (licenca 
Skupnosti). 

Glede na vrsto prevozov obstajajo naslednje vrste 
licenc: 
• Nacionalna licenca za opravljanje prevozov blaga,
• Nacionalna licenca za prevoz potnikov (velja za 

prevoze z avtobusi ali vozili z 8+1 potnikov),
• Nacionalna licenca za opravljanje avto-taksi 

prevozov,
• Licenca Skupnosti za opravljanje mednarodnega 

prevoza blaga,
• Licenca Skupnosti za opravljanje mednarodnega 

prevoza potnikov.
Področje licenc za prevoze v cestnem prometu ureja 
Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o 
licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu 
in zakonodaja EU. Direktivi EU je zakonodajalec vnesel 
v naš pravni red, ostale uredbe EU pa se uporabljajo 
neposredno. 

Komu licence ni potrebno pridobiti 
Licence ni treba pridobiti za naslednje vrste prevozov:
1. prevoz pošte kot javne storitve;
2. prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil;
3. prevoz blaga za lastne potrebe;
4. prevoz oseb za lastne potrebe;
5. prevoz z vozili, ki so namenjena potrebam javne 

varnosti, obrambe, varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami in potrebam državnih organov, 
medicinskim in humanitarnim prevozom;

6. prevoz blaga z vozili ali s skupino vozil, katerih 
največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg;

7. prevoz s posebnimi vozili, ki so bila izdelana ali pre-
delana za poseben namen in se z njimi ne morejo 
opravljati prevozi potnikov ali blaga na enak 
način kot z nepredelanimi vozili (npr. avtodvigala, 
črpalke za beton, vozila za prevoz čebel, potujoče 
knjižnice, avtobus, predelan v avtodom), kar mora 
biti razvidno iz prometnega dovoljenja;

8. prevoz za osebne potrebe.
Poleg naštetega licence Skupnosti ne potrebujejo 
podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika 
izključno z motornimi vozili, katerih največja dovo-
ljena hitrost ne sme preseči 40 km/h.

Postopek pridobitve licence 
Pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik 
vloži vlogo za izdajo licence s točno navedbo vrste 
prevozov, za katere želi pridobiti licenco. Priložiti 
mora tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev, nekatera 
dokazila pa lahko pridobi GZS:
a. dober ugled podjetja, zakonitega zastopnika in 

upravljavca prevozov,
b. ustrezen finančni položaj,
c. strokovna usposobljenost,
d. lastništvo vsaj enega v Republiki Sloveniji regi-

striranega motornega vozila za posamezne vrste 
prevozov ali pravica uporabe tega vozila na podlagi 
sklenjene najemne oz. zakupne pogodbe ali lizing 
pogodbe,

e. poravnane davčne obveznosti in prispevki za 
socialno varnost, 

f. izpolnjevanje pogoja v zvezi z zahtevo glede sedeža 
(poslovni prostor, oprema, hranjenje poslovne 
dokumentacije …) gg
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