
 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 

SPIRIT Slovenija, javna agencija 
 

OBVEZNA LICENCA TUDI ZA MEDNARODNE KOMBI PREVOZE BLAGA 

 

Od 21.maja 2022 dalje bodo obvezne Licence skupnosti tudi za mednarodni prevoz 

blaga z vozili ali skupino vozil, katerih največja dovoljena masa znaša 2,5 do 3,5 t na 

podlagi določil  evropske Uredbe 2020/1055.  

Zaradi povečanja števila prevoznikov z lažjimi z lažjimi vozili, ki so konkurenca težjim 

vozilom so se države članice odločile, da bodo pravila o dostopu do opravljanja dejavnosti 

cestnega prevoznika iz Uredbe 1071/2009 uporabljala tudi za ta vozila. . 

Zakon o prevozih v cestnem prometu določa pogoje za pridobitev licence. Podjetje, ki želi 

opravljati dejavnost cestnega prevoza, mora izpolnjevati naslednje pogoje za pridobitev 

licence: 

a)     imeti dober ugled, 

b)     imeti ustrezen finančni položaj, 

c)     izpolnjevati pogoj glede strokovne usposobljenosti, 

d)     biti lastnik vsaj enega v Republiki Sloveniji registriranega motornega vozila za 

posamezne vrste prevozov ali imeti pravico uporabe tega vozila na podlagi sklenjene 

najemne oziroma zakupne pogodbe ali lizing pogodbe, 

e)     nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 

obveznosti, ki jih izterjuje finančna uprava, v višini več kot 50 eurov. Šteje se, da 

podjetje, ki želi opravljati dejavnost cestnega prevoza, nima poravnanih zapadlih 

obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, če na dan oddaje vloge za 

pridobitev in podaljšanje licence ni imelo predloženih vseh obračunov davčnih 

odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let do dne oddaje vloge. Ta 

pogoj se ugotavlja ob pridobitvi in obnovi licence, 

f)      izpolnjevati pogoje v zvezi z zahtevo glede sedeža, kot to določa 5. člen Uredbe 

1071/2009/EU. 

 

Vloga za izdajo licence se lahko odda pri Gospodarski zbornici Slovenije ali pri Obrtno-

podjetniški zbornici Slovenije. Za pridobitev licence je potrebno izpolnjevati kar nekaj 

pogojev in k vlogi je potrebno priložiti dokazila in sicer: 

- sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije  

- kopije prometnih dovoljenj za vsa motorna vozila (morebitne leasing pogodba) 

- dokazila za upravljalca prevozov, ki mora prebivati v EU (spričevalo o strokovni 

usposobljenosti za opravljanje prevozov, preizkus se opravi pri  podjetju INTER-ES d.o.o., 

Cesta na Brdo 85, Ljubljana, telefon 01/2000230. Če upravljavec prevozov ni obenem tudi 

samostojni podjetnik posameznik ali več kot 50-odstotni lastnik, mora vlogi predložiti  
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pogodbo o zaposlitvi upravljavca prevozov za poln delovni čas ali pogodbo, sklenjeno z 

upravljavcem prevozov (svetovalna pogodba, pogodba o prokuri ali kakšna druga oblika 

pogodbe), z navedenimi vsemi nalogami iz 4 (2) (b) Uredbe (ES), št. 1071/2009. Ta oseba je 

lahko upravljavec prevozov samo v enem podjetju, ki ne sme imeti skupno več kot pet vozil, 

pod pogojem, da ni že upravljavec prevozov v drugem podjetju. 

- izpolnjeno izjavo upravljavca prevozov 

 - dokazilo o finančni sposobnosti; podjetje, ki ima vsa vozila nad 3,5 t: Dokazilo, da ima 

podjetje kapital in rezerve v višini    vsaj 9.000 EUR za prvo vozilo in 5.000 EUR za vsako 

naslednje vozilo.  Podjetje, ki ima vsa vozila med 2,5 t in 3,5 t: Dokazilo, da ima podjetje 

kapital in rezerve v   višini vsaj 1.800 EUR za prvo vozilo in 900 EUR za vsako naslednje 

vozilo.  Predložite lahko: 

    - dokazilo o lastništvu neobremenjenih nepremičnin (original zemljiškoknjižni izpisek) ali 

    - bilanco stanja (opredmetena vrednost osnovnih sredstev) ali 

    - seznam posameznih opredmetenih osnovnih sredstev ali 

- izpisek iz poslovnega registra, iz katerega je razvidna višina ustanovitvenega kapitala ali  

- pogodbo o namensko vezanem depozitu v banki (5 let) ali 

-garancijo banke oziroma druge finančne institucije. 

 Vsa dokazila, razen bilanca stanja, ne smejo biti starejša od 90 dni. 

- potrdilo o nekaznovanosti (za kazniva dejanja in prekrške) za samostojnega podjetnika oz. 

gospodarsko družbo in izvršnega direktorja ter upravljavca prevozov, v kolikor to ni 

samostojni podjetnik sam. (od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, 

Ljubljana (v skladu z ZPCP) ali te podatke pridobi zbornica po vašem pooblastilu;  

- izpolnjeno izjavo glede pogoja sedeža podjetja  

- seznam zaposlenih 

Vsem prevoznikom, ki opravljate mednarodni prevoz blaga s kombiji svetujemo, da čim prej 

preverite ali izpolnjujete pogoje za pridobitev licence,  zlasti pogoj strokovne usposobljenosti 

in pravočasno pristopite k opravljanju preizkusa, da boste lahko pravočasno pridobili licenco 

in tudi po 21.5.2022 nemoteno opravljali mednarodne prevoze blaga. 
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