
                        OBRAZEC 2 
VLOGA ZA IZDAJO  

OBNOVE NACIONALNE LICENCE ali LICENCE SKUPNOSTI 
ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV V CESTNEM PROMETU 

 
LICENCA ŠT:  _________            _________  IZDANA DNE:  _  _______________ 
 
SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK: 
OZNAČBA OBRATA (FIRMA):  
____________________________________________________________________ 
 
MATIČNA ŠTEVILKA OBRATA: ________________  
NASLOV OBRATA: 
___________________________________________________ 
 

ZAVEZANEC ZA DDV:   DA    NE   (obkroži!),             DAVČNA ŠT.:  _________ 
 
IME: ____________________________  PRIIMEK: ___________________________ 
 
EMŠO: ____________  DAVČNA ŠT.:  __________,TELEFON:_______________ 
 
STALNO PREBIVALIŠČE: 
_____________________________________________________________________ 
 
ODGOVORNA OSEBA ZA PREVOZE:  
 

IME: _________________  PRIIMEK: ________________________________ 
 
EMŠO: ____________  DAVČNA ŠT.: _____________, TELEFON:____________ 
NASLOV: 
____________________________________________________________________ 
 
Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za  pridobitev 

licence v cestnem prometu izdano dne:  _________,  številka: _______ 
 
VRSTE PREVOZOV PRI IZDAJI LICENCE SKUPNOSTI (obkroži): 
a)  Mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu 
b)  Mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu 
 
VRSTE PREVOZOV PRI IZDAJI NACIONALNE LICENCE (obkroži): 
a)  Mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu 
b)  Mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu 
c)  Prevoz blaga v notranjem cestnem prometu 
č)  Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu 
d) Avto-taksi prevozi 
 
Skupno število vozil: ____________________ 
 
Kraj in datum: _________________________ 
                                                         ŽIG in PODPIS 
         ____________________ 



 
 

POTREBNE PRILOGE K VLOGI:    (K OBRAZCU 2) 
 
 
 
1.  SKLEP O VPISU V POSLOVNI REGISTER REPUBLIKE SLOVENIJE;  
     (če ste registrirali dejavnost po 1.7.2005)  oziroma 
     KOPIJA PRIGLASITVENEGA LISTA, če ste priglasili dejavnost do 1.7.2005; 
 
2.  EVIDENCA VOZIL; 
     Izpolnite PRILOŽEN SEZNAM (EVIDENCA VOZIL - Obr.-4/Priloga A) 
  
3. DOKAZILO O FINANČNI SPOSOBNOSTI; 
    A) 9.000 EUR - prvo vozilo,  5.000 EUR - vsako naslednje vozilo; 
    B) Za opravljanje prevoza potnikov z vozili, ki imajo poleg voznikovega največ 8 sedežev  
         pa 3.000 EUR - prvo vozilo,  1.500 EUR - vsako naslednje vozilo; 
    Predložite lahko: 
    - dokazilo o lastništvu neobremenjenih nepremičnin (original zemljiškoknjižni izpisek) ali 
    - bilanco stanja ali 
    - seznam posameznih opredmetenih osnovnih sredstev 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. 
 
4. POTRDILI O NEKAZNOVANOSTI;  
    od Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana (v skladu z ZPCP);  
    PODATKE LAHKO PRIDOBI OZS (priložena izjava): 
    a) o nekaznovanosti za kazniva dejanja; 
    b) o nekaznovanosti za prekrške 
    za samostojnega podjetnika  in pooblaščeno osebo, odgovorno za prevoze,  
    če je ta opravila preizkus in je zaposlena pri samostojnem podjetniku; 
 
5. DOKAZILO O PLAČILU STROŠKOV POSTOPKA:  
 
 
 
OPOMBA 1: 
Licence ni potrebno pridobiti za prevoz blaga z vozili ali skupino vozil, katerih največja dovoljena 
masa ne presega 3.500 kg. 
 
 
 

OPOMBA 2: 
Če odgovorna oseba za prevoze ni obenem tudi samostojni podjetnik posameznik, je  
potrebno predložiti tudi pogodbo o zaposlitvi osebe za prevoze in pooblastilo tej osebi za  
opravljanje nalog odgovorne osebe za prevoze.  
 
 
OBVESTILO:   
Priloge iz točk 1. in 4. lahko pridobi Obrtna zbornica Slovenije po uradni dolžnosti, če jih ne 
boste priložili vlogi. 
 
 


