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POVZETEK
Kot vsaka druga dejavnost tudi prevoz zahteva obilico pravil za ohranjanje primernih
odnosov, ki so se razvili v prevozno oz. transportno pravo.
Diplomska naloga Dejavnost avtoprevozništva zajema tematiko od zakonske podlage,
osnovnih pojmov, zdruţevanja prevoznikov v različne zbornice, posledično sekcije, do
izdaje licenc in dovolilnic. Veliko obseţnega je tudi v prevoznem pravu, med njimi je
omenjena tudi prevozna pogodba.
Cilj v diplomski nalogi je dokazati, da postati prevoznik niti ni teţko, biti moraš
finančno sposoben, imeti dobro ime ter vsaj nekaj smisla za podjetništvo.
Ključne besede:
- prevozništvo
- promet
- dejavnost
- gospodarski subjekt
- gospodarska druţba
- samostojni podjetnik posameznik
- obrtna zbornica
- licenca
- dovolilnica CEMT
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SUMMARY

As any other economic activity, the activity of transportation also relies on specific
rules how to function. These rules are commonly known as transportation law.
This graduation thesis with the title Economic activity of transportation, covers a
variaty of fields like finstitucional background, basic concepts, integration of carriers
into different Chambers of Commerce, issue of licences and permits. Transportation
law also covers a lot of fields, among which there are many important issues, like the
contract of carriage.
The goal of this graduation thesis is to show, that it is not hard to become a legal
carrier. The essential points are: good financial position, respectful name and a little
sense for business.
Key words:
- transportation
- traffic
- economic activity
- company subject
- company
- sole trader
- Limited liability company – LLC,
- Chamber of crafts
- License
- CEMT permit
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1 UVOD
Vodilna misel diplomske naloge je naše spoznanje, da se s prometom srečujemo vsak
dan, bodisi z avtobusnim prevozom do šole, avtom ali taksijem do sluţbe ter tudi ob
nakupu blaga iz trgovine, saj je blago iz trgovine prepeljal prevoznik. Ob uporabi
avtotaksi sluţbe, ki nas prepelje iz točke a do točke b, opravimo ustno prevozno
pogodbo.
Moj namen je ugotoviti, kako sta opredeljeni dejavnosti cestnega prevoza blaga in
potnikov ter katere pogoje moramo izpolnjevati v primeru opravljanja dejavnosti
prevozništva oziroma kakšna je zakonsko predpisana podlaga, kako pridobiti licenco
kot osnovno pravico za opravljanje cestnega prometa.
Prvo poglavje je posvečeno osnovnim pojmom, ki opredeljujejo transport na splošno,
ter podrobnosti opredelitve transporta in dejavnosti s pomočjo Standardne
klasifikacije dejavnosti. Pri spoznavanju osnov samega transporta je potrebno vedeti
predvsem, kaj pomenijo osnovni pojmi, kot so prevoz, promet, transport ter logistika.
V tem poglavju diplomske naloge so posamezni pojmi dodobra opredeljeni ter nam
pomagajo laţje razumeti nadaljnja poglavja.
Prevozniki se sami odločajo, v katero izmed oblik gospodarskih druţb oziroma tudi
samostojnega podjetništva bodo statusno opredeljeni. Gospodarske subjekte, ki
imajo podlago v Zakonu o gospodarskih druţbah, ki podrobneje ureja odgovornost
posameznih oblik gospodarskih subjektov, so opredeljeni v drugem poglavju. Izmed
vseh oblik gospodarskih druţb sem se odločila podrobneje opisati le najbolj razširjeno
obliko, druţbo z omejeno odgovornostjo, katero v prevozniški dejavnosti zastopa
Gospodarska zbornica Slovenije. Samostojni podjetnik posameznik je edina pravno
organizacijska oblika gospodarskega subjekta, ki ni gospodarska druţba. Prevoznik
lahko odpre svoje podjetje na eni izmed E-VEM točk, ki so razporejene po vsej
Sloveniji. Tako je podjetnikom prihranjenega veliko časa, saj lahko vse uredijo na
enem mestu.
V tretjem poglavju bo prevladal Zakon o prevozih v cestnem prometu, ki velja in tudi
ureja opravljanje treh vrst prevozov, le-ti so prevoz blaga, prevoz potnikov in prevoz
oseb za lastne potrebe. Prav tako ZPCP-2 ločuje prevoz potnikov in prevoz oseb.
Potnik je oseba, ki jo prevoznik za plačilo prepelje z vozilom za prevoz potnikov v
cestnem prometu. O prevozu oseb pa govorimo le pri prevozu za lastne potrebe,
torej pri prevozih, ki se opravljajo v nekomercialne in neprofitne namene. Pri prevozu
blaga ZPCP-2 deli prevoz blaga v notranjem cestnem prometu in mednarodnem
cestnem prometu. Opravljata se kot javni prevoz v komercialne namene in kot prevoz
za lastne potrebe. Na kratko bom omenila tudi kabotaţo, ki zajema vsak prevoz
potnikov ali blaga med posameznimi kraji v isti drţavi.
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Četrto poglavje bo povzelo povezovanje prevoznikov v eno ali več prevozniških
zbornic. Dve poglavitni zbornici, ki se zavzemata za svoje člane, sta Gospodarska
zbornica Slovenije, ki svoje člane zastopa na podlagi prostovoljnega članstva ter
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, ki je dejanski predstavnik in zaščitnik
interesov zasebnega podjetništva. OZS je kot zanimivost (še) edina zbornica z
obvezno članarino. Prav s področjem prometa se tako pri GZS kot OZS ukvarjata dva
oddelka, to sta Zdruţenje za promet in zveze ter Sekcija za promet. Obe zbornici
svojim članom omogočata vključevanje v zdruţenje oziroma sekcijo. Tako lahko na
sestankih oziroma srečanjih prevozniki sami z zdruţenimi močmi vplivajo tudi na
reševanje teţav, ki jih imajo v mednarodnem transportu oziroma rešujejo tekoče
problematike z drţavo. Omeniti je potrebno tudi prostovoljno, interesno in
nepridobitno zdruţenje pravnih in fizičnih oseb, ki se imenuje Avtoprevozniška
zbornica.
Na področju slovenske cestne zakonodaje je za opravljanje dejavnosti cestnega
prevoza blaga sprejet temeljni zakon ZPCP-2. Naslednje poglavje opisuje temeljno
listino za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prometa t.j. licenco. Ločimo tri
vrste licenc in sicer licenca za notranji cestni blaga in potnikov, licenca za avtotaksi
prevoze ter licenca Skupnosti za mednarodni prevoz blaga ali potnikov v cestnem
prometu. Pri izdaji licenc je potrebno upoštevati tudi Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu, ki je v diplomski nalogi tudi predstavljen.
Domači prevoznik mora za prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu pridobiti
dovolilnico, če je mednarodni prevoz v posameznih drţavah dovoljen samo na njihovi
podlagi. Dovolilnica je listina, s katero se vozilu slovenskega prevoznika dovoljuje
pristop in voţnja po cestah drţave, katere organ je izdal dovoljenje. Z uvedbo
dovolilnic za mednarodni cestni prevoz blaga so drţave pogodbenice pridobile
moţnost kontrole opravljenih prevozov blaga tujih prevoznikov na svojem ozemlju in
domačih prevoznikov na tujem ozemlju. Obstajajo tudi dovolilnice CEMT, ki jih izda
Evropska konferenca ministrov za promet za mednarodni cestni prevoz blaga, kadar
se prevozniki nahajajo med drţavami članicami CEMT ali tranzitno preko ozemlja ene
ali več članic CEMT z vozili, ki so registrirana v eni od drţav članic. Dovolilnica CEMT
je večstranska dovolilnica v obliki zvezka za opravljanje mednarodnega prevoza
blaga, v katerega prevoznik vpisuje vse voţnje, ki jih opravi v drţavi članici CEMT.
Prevoznik mora ob koncu meseca redno pošiljati liste iz CEMT dovolilnice na
zbornico, ki mu je to dovolilnico izdala, saj se ob nepravilni uporabi CEMT dovolilnico
lahko odvzame.
Pravice in dolţnosti prevoznikov so opredeljene v naslednjem poglavju in jih temeljito
opredeljuje prevozno pravo. Prevozno pravo je posebna pravna podoblika v okviru
gospodarskega prava, ki obsega prevoze blaga in oseb ter tudi vse dejavnosti, ki so
povezane s prevozom. Bistvene sestavine dogovora med pošiljateljem blaga ali
naročnikom prevoza potnika ter prevoznikom so opredeljene v prevozni pogodbi kot
najpomembnejšemu zasebnopravnemu aktu, skozi katerega se uresničuje prevozna
dejavnost. S prevozno pogodbo se določijo pravice in obveznosti, ki jih imata
pošiljatelj in prevoznik, hkrati pa tudi tretje osebe, na primer prejemnik blaga.

2

V zadnjem poglavju si lahko pogledamo primer pridobitve licence prevoznika
samostojnega podjetnika, ki si licenco pridobi pri Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije. Primer nazorno prikazuje potek samega postopka pridobitve licence, od
izpolnjene vloge do vseh zakonsko predpisanih prilog, kot so sklep o vpisu v Poslovni
register Republike Slovenije, kopija prometnega dovoljenja v Sloveniji registriranega
vozila, opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo za vrste
prevozov, finančna sposobnost in nenazadnje ustrezni potrdili o nekaznovanosti, ki se
ju pridobi pri Ministrstvu za pravosodje. Ko je vloga popolna in priloţeno še dokazilo
o nadomestilu plačila za izdajo licence, ima zbornica predpisan 15-dnevni rok, da
licenco izda.
Za konec je opisan tudi postopek, kako podjetnik postopa v primeru prenehanja
opravljanja prevozniške dejavnosti.
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2 OPREDELITEV POJMOV
2.1 STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI
Standardna klasifikacija dejavnosti (v nadaljevanju SKD) je obvezen nacionalni
standard za evidentiranje, zbiranje, obdelovanje, analiziranje, posredovanje in
izkazovanje podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na ekonomskem in
socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov. Kot ţe samo ime pove,
se SKD uporablja za določanje dejavnosti, razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih
delov za potrebe različnih uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbirk ter za
potrebe statistike in analitike tako v drţavi kot na mednarodni ravni.
Dejavnost organizacije je zavestno in predvsem usmerjeno delovanje k zastavljenim
ciljem. Dejavnosti, ki jih določajo različni zakoni, se lahko opravljajo v kakršnikoli
pravnoorganizacijski obliki po Zakonu o gospodarskih druţbah (v nadaljevanju ZGD1), razen v koncernih, holdingih in drugih oblikah zdruţenj. To pomeni, da se
dejavnost lahko opravlja bodisi s statusom samostojnega podjetnika posameznika kot
fizična oseba ali v eni od oblik gospodarskih druţb kot pravna oseba. Na tak (oziroma
zelo podoben) način se ureja obrt tudi v nekaterih zahodnih in srednjeevropskih
drţavah.
Dejavnost delimo na pridobitno in nepridobitno. Pridobitna dejavnost je vsaka
dejavnost na trgu, katere cilj je pridobivanje oziroma ustvarjanje dobička. Druţbe
smejo kot dejavnost opravljati tiste posle, ki so vpisani v register, razen tistih,
katerim je z zakonom prepovedano opravljati z gospodarskimi posli. Nepridobitne
dejavnosti pa opravljajo organizacije, ki niso ustanovljene s ciljem pridobivanja
oziroma ustvarjanja dobička.
Poznamo splošne in posebne pogoje za opravljanje dejavnosti. Med splošne spada
vpis v register, pod posebne pa izpolnjevanje posebnih pogojev določenih s
posebnim zakonom. Če drug zakon določa, da sme druţba začeti opravljati
dejavnosti, ko pristojni drţavni organ ali organizacija z javnimi pooblastili izda
odločbo, s katero ugotovi, da druţba izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti,
lahko druţba začne opravljati to dejavnost po izdani odločbi (7.odstavek 6.člena
ZGD-1).
Pojem dejavnosti podrobneje ureja Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur.
list št. 69/2007), ki je nadomestila tedaj veljavno Uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti, ki je bila v veljavi od leta 2002. Novo Uredbo je
Vlada Republike Slovenije sprejela leta 2007, uporabljati pa se je pričela 1. januarja
leta 2008.
Tako Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti navaja, da je dejavnost posel, ki ga
druţba oziroma samostojni podjetnik posameznik opravlja samostojno, organizirano
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in relativno trajno. Z rezultati te dejavnosti druţba oziroma samostojni podjetnik
posameznik nastopa na trgu in uresničuje svoje cilje. Iz tega sledi, da je dejavnost
pravno opredeljen namen druţbe. Vseeno pa je glavni namen subjekta, ne glede na
to, s katero dejavnostjo se ukvarja, pridobivanje oziroma ustvarjanje dobička.
Šifrant Uredbe o standardni klasifikaciji dopolnjuje statistično klasifikacijo
gospodarskih dejavnosti, ki je potrebna za zbiranje, evidentiranje, obdelovanje,
analiziranje, posredovanje in izkazovanje statističnih podatkov po gospodarski
dejavnosti in sicer tako, da določa hierarhično razčlembo področij in določa naslednje
ravni dejavnosti:
 področje (označeno z enomestno črkovno oznako, ki zajema 17 področij),
 oddelek (označen z dvomestno številčno oznako),
 skupina (označena s trimestno številčno oznako),
 razred (označen s štirimestno številčno oznako),
 podrazred (označen s petmestno številčno oznako).
Področje H – promet in skladiščenje ureja oddelka kopenski promet in cevovodni
transport pod številko 49. S strani transporta SKD klasificira prevoz blaga ter
potnikov, ki so razvrščeni v podrazrede s šifro dejavnosti: 49.320 - Obratovanje
taksijev, 49.391 - Medkrajevni in drug cestni potniški promet in 49.410 - Cestni
tovorni promet.
Poleg teh dejavnosti pa to področje klasificira tudi ţelezniški potniški promet,
ţelezniški tovorni promet, obratovanje ţičnic, selitveno dejavnost in nenazadnje
cevovodni promet.
2.2 PROMET
Promet je specializirana dejavnost, ki s pomočjo prometne substrukture in prometne
infrastrukture omogoča proizvodnjo prometne storitve (Lipičnik, Pepevnik, 1999, str.
13).
Pojem promet, kot širši pojem od prevoza oz. transporta, se opredeljuje v treh
različnih pomenih:
 v najširšem pomenu besede promet pomeni odnose med ljudmi, t.j. druţbeni
promet, promet med ljudmi;
 v malo oţjem pomenu pomeni ekonomsko oz. ekonomsko finančno kategorijo,
v katero spadajo blagovni, neblagovni, turistični, devizni, trgovinski, plačilni
promet;
 v določenem oţjem smislu pa promet zajema tako transport oz. prevoz kot
tudi operacije v zvezi s prevozom blaga in potnikov ter komunikacije.
V okolju delujejo različni sistemi, ki predstavljajo gonilno silo v naravnem sistemu.
Eden od teh je tudi prometni sistem, ki predstavlja posebni predmet raziskave zaradi
dokazovanja pomembnosti tega sistema za delovanje vseh sistemov v okolju. V
prometu se izvajajo različni procesi, kot so tehnično – tehnološki, informacijski,
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pravni, ekonomski itd. To potrjuje, da je promet enovit sistem, ki mora delovati
homogeno v vseh podsistemih. Kot prikazuje slika št. 1, je promet eden izmed več
sistemov znotraj gospodarstva.
Slika 1: Gospodarstvo in njegovi podsistemi z nadaljnjo členitvijo
podsistema prometa
Gospodarstvo

industrija

kmetijstvo

PROMET

energetika

trgovina

podsistemi

cestni promet

železniški promet

vodni promet

zračni in ostali
promet

Vir: Lipičnik, Pepevnik (1999, str. 45)
Smisel vsake delitve pojmov je spoznavanje lastnosti in specifičnosti posameznih
delov celote, tudi pojem promet delimo na osem skupin:
 sredina, v kateri poteka (kopenski, vodni in zračni promet),
 drţavnopravni pomen območja, po katerem promet poteka (notranji,
mednarodni, obmejni in tranzitni promet),
 prometne površine oz. poti, po katerih promet poteka (cestni, ţelezniški, rečni,
jezerski, kanalski, pomorski, cevovodni, zračni in telekomunikacijski promet),
 prostorska oddaljenost, na kateri promet poteka (mestni, primestni,
medkrajevni, celinski in medcelinski promet),
 vrste prometnih sredstev (avtomobilski, ţelezniški, ţičniški, cevovodni, ladijski,
letalski, helikopterski in radijski promet),
 objekt oz. predmet prometa (potniški, tovorni, promet denarja in energije),
 uporabnik prometa (javni promet in promet za lastne potrebe) in
 tehnološka organizacijska oblika prometa (redni ali linijski in prosti promet oz.
promet po potrebi).
V odnosu na drţavnopravne lastnosti območja, na katerem promet poteka, ga delimo
na:
 notranji ali domači oz. nacionalni promet (promet poteka izključno v
notranjosti drţave),
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mednarodni promet (poteka na območju najmanj dveh drţav, ki sta oz. so
med seboj urejeni z mednarodnimi konvencijami ter sporazumi),
obmejni promet (je podprt z bilateralnimi sporazumi in poteka na določenem
obmejnem območju dveh sosednjih drţav) ter
tranzitni (poteka na območju najmanj treh drţav, torej transportno sredstvo
prevozi najmanj eno drţavo brez kakršnekoli druge transakcije, vezano na
obseg prevoznega posla).

Z izrazoma prevoz in promet se tako v teoriji kot v praksi srečujemo pogosto, včasih
uspemo pojma tudi zamenjati ali ju uporabljamo v napačnih zvezah. Za boljše
razumevanje bo podana razlaga posebnosti in njune pomenske zveze:
 cestni prevoz je gospodarska dejavnosti premeščanja ali prevaţanja blaga in
potnikov z vsemi vrstami cestnih vozil po vseh cestah, ne glede na namen
izvajanja.
 cestni promet je širši pojem od ´cestnega prevoza´. Cestni promet zajema
prevoz blaga in potnikov s cestnimi prevoznimi vozili po cestnih poteh kot tudi
vse operacije in komunikacije v cestnem prevozu. To dejansko pomeni, da
izraz cestni promet zajema tudi dejavnosti, ki so v neposredni ali posredni
zvezi s cestnim prevozom.
2.3 TRANSPORT OZIROMA PREVOZ
Transport spada med najstarejše oblike druţbene dejavnosti, saj potreba po prevozu
blaga in ljudi izhaja ţe iz najzgodnejšega obdobja človeške druţbe. Ko omenimo
transport, si predstavljamo mobilnost ljudi in blaga. Predstavljamo si ga kot osnovni
dejavnik, ki nam omogoča, da lahko gospodarstvo nemoteno deluje. Transport je
nujen pogoj reprodukcije, saj kraj proizvodnje in kraj porabe dobrin največkrat ne
sovpadata. S premagovanjem prostorskih razlik med proizvodnjo in porabo omogoča
transport uresničitev reprodukcijskega procesa. Brez transporta tako ni proizvodnje,
ni surovin ter posledično ni pogojev za normalno ţivljenje.
Beseda transport ima mednarodni pomen, nastala pa je iz latinske besede
transportare, ki pomeni prenašati, in novolatinske besede transportus s pomenom
prevoz, prevaţanje.
Transport je specializirana gospodarska dejavnost, ki s pomočjo prometne
suprastrukture in prometne infrastrukture omogoča izvajanje prometne storitve, s
prevaţanjem blaga (tovor, materialne dobrine), ljudi in energije v geografskem
prostoru, z ene na drugo lokacijo. To premeščanje poteka na različnih transportnih
poteh s pomočjo tehničnih sredstev – transportnih sredstev in na podlagi ustrezne
organizacije. Tako prevoz organizirano obvladuje prostorske in časovne razdalje.
Pojem transport oz. prevoz je oţji pojem od prometa. Transport v oţjem smislu
predstavlja dejavnost, ki zajema široko področje, tako s tehničnega vidika kot tudi z
druţbenoekonomskega vidika. Poleg spremembe kraja blaga transport poseduje še
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časovni dejavnik in druge sestavine kakovosti storitev, ki so odvisne od ţelja in
potreb povpraševalcev.
Cestni transport spada med najstarejše vrste transporta in je bil do uvedbe ţeleznice
edini nosilec transporta po kopnem. Kljub hitremu razvoju cestnih prevoznih sredstev
je cestni transport doţivel svoj razcvet šele po drugi svetovni vojni, ko se je naglo
povečalo število vozil, posodobila se je tehnika izgradnje vozil in tako so se le-ta
razširila po celem svetu. Tehnično-tehnološka revolucija v transportu se je pričela z
iznajdbo motorja z notranjim izgorevanjem ob koncu 19. stoletja. Mnoţična uporaba
motorja z notranjim izgorevanjem je revolucionarno vplivala na spremembe v
transportu, saj se z njo pričenja razvijati cestni motorni in zračni transport.
Danes ima cestni promet poleg pomembne gospodarske funkcije tudi izrazito
socialno funkcijo, saj z gosto cestno mreţo prispeva k razvoju oddaljenih in
gospodarsko zaostalih področij. Ekonomika cestnega transporta temelji na
zmanjšanju transportnih stroškov in povečanju transportne kapacitete. Velikost
stroškov je odvisna od velikosti vozila, števila letnih prevoţenih kilometrov ter števila
voznikov.
Prednosti cestnega transporta se kaţejo tudi
karakteristikah vozil:
 visok nivo hitrosti ter majhna poraba goriva,
 razvejana mreţa transportnih poti,
 zanesljivost in dolga ţivljenjska doba,
 lahko manevriranje in velika udobnost,
 velikost in teţa vozila prilagojena tovoru, itd.

v

ekonomskih

in

tehničnih

Kakovost transporta sestavlja niz elementov, ki se medsebojno prepletajo in
dopolnjujejo. Ob izbiri najprimernejšega transportnega sredstva ter poti je potrebno
elemente primerjati in izbrati najboljšo optimalno različico. Ti elementi so hitrost,
varnost, mnoţičnost, rednost prevozov, točnost, pogostost, dostopnost ter udobnost
transporta.
Z narodnogospodarskega vidika pa je potrebno upoštevati še porabo energije in
varstvo okolja, saj je v današnjih časih skrb za okolje bistvenega pomena.
2.4 LOGISTIKA
Logistika je mlada veda, pravi razmah je doţivela šele v drugi polovici 20. stoletja in
morda ravno zaradi tega teţko najdemo enotno opredelitev logistike kot vede,
oziroma področij njenega proučevanja.
Je dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem toka materialov od virov do porabnikov
tako znotraj kot med podjetji. Logistika zajema fizični tok materiala in tok informacij
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od proizvajalca, preko dobavitelja in trgovca do končnega potrošnika in pomeni
prostorske spremembe, poleg tega pa tudi skladiščenje.
Cilj logistike je zagotoviti prave dobrine in storitve na pravem mestu ob pravem času,
v količini in kakovosti, z najniţjimi stroški in vplivi na okolje, skladno s sklenjeno
pogodbo. Logistika torej predstavlja oblikovanje in krmiljenje sistema pretokov blaga
v procesih celotne oskrbne verige gospodarstva in druţbe nasploh.
Zajema lahko vse procese v podjetju, kot so: napovedovanje, povpraševanja,
nabava, načrtovanje potreb, načrtovanje proizvodnje, materialno poslovanje,
skladiščenje, manipuliranje z materiali, embaliranje, komisioniranje, zaloge končnih
izdelkov, fizična distribucija, načrtovanje distribucije, naročila, transport, prodajne
storitve, poprodaje storitve ipd. Vključuje poleg fizične distribucije, ki zajema
organizacijo toka izdelkov od proizvajalca do potrošnika, še nabavo surovin in
notranji tok materiala izdelkov in polizdelkov v proizvodnji. Logistika postaja vse
pomembnejša znanstvena disciplina, razvit logistični sistem pa pomemben razvojni
dejavnik vsakega gospodarstva. V poslovanju velja načelo opraviti procese
sprememb hitreje kot konkurenca. Zato lahko logistika mnogo doprinese k povečanju
fleksibilnosti podjetja, npr. z zniţanjem zalog, s skrajšanjem časa pretoka logističnih
objektov, pri uvajanju fleksibilnih proizvodnih sistemov, pri izboljševanju
informacijskih sistemov, toda vse z namenom, da postanejo proizvodnja in njeni
izdelki bliţje odjemalcem. Logistika sama po sebi ne more bistveno doprinašati k
inovacijam, je pa področje za inovacije (same obdelave informacij so pripeljale do
novih rešitev organiziranosti kot so just-in-time nabave). Rezerve pa obstajajo še pri
transportu, aktivnostih pri pretovarjanju, skladiščenju in pri varstvu okolja.
Slika 2: Multidisciplinarnost logistike in povezanost z drugimi vedami

TRANSPORTNE
TEHNOLOGIJE

PRAVO

DRUGE VEDE

EKONOMIKA

LOGISTIKA

PANOŽNE
TEHNOLOGIJE

INFORMATIKA
AVTOMATIZACIJA

Vir: Oblak (1997, str. 33)
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3 OPREDELITEV GOSPODARSKIH SUBJEKTOV
3.1 GOSPODARSKE DRUŢBE
Zakon o gospodarskih druţbah (v nadaljevanju ZGD-1) je najpomembnejši vir
gospodarskega statusnega prava v Sloveniji in ureja statusna pravna vprašanja, ki se
tičejo organiziranosti gospodarskih subjektov. ZGD-1 je bil objavljen leta 2006 v
Uradnem listu št. 42 in kar nekajkrat popravljen (Ur.l. RS št. 60/2006, 10/2008 (ZGD1A), 68/2008 (ZGD-1B), 42/2009 (ZGD-1C).
ZGD-1 določa pravnoorganizacijske oblike, v katerih se lahko organizirajo
gospodarske druţbe, ki se ustanovijo z aktom o ustanovitvi1 ali na posebnem
obrazcu, v fizični ali elektronski obliki, zaradi opravljanja pridobitne dejavnosti na trgu
in imajo status pravne osebe. Za gospodarske druţbe je značilno tudi, da nastanejo
na podlagi določenega pravnega posla in so registrirane v registru (vpis druţbe v
register povzroča učinke, ki dajejo določeni druţbi lastnost pravne osebe). Register je
javna knjiga, ki je na vpogled vsem zainteresiranim in vsebuje podatke o glavnih
statusnih značilnostih vseh vpisanih subjektov in o dejstvih, ki so pomembna za
pravni promet, s čimer se utrjuje pravna varnost v poslovnem prometu (Ivanjko in
Kocbek, 2001, str. 120).
Gospodarske druţbe imajo lastno organizacijo delovanja in upravljanja ter skupno
delovanje druţbenikov. Zakon posebej ne določa, da morajo druţbeniki v druţbi
sodelovati, vendar je medsebojno organizirano sodelovanje druţbenikov nujno, ker
druţba brez takšnega sodelovanja ne more delovati, zlasti pa ne redno opravljati
dejavnosti.
Dejavnost gospodarske druţbe je le ena izmed statusnopravnih značilnosti
gospodarskih druţb. V pravni teoriji štejemo med statusnopravne značilnosti
gospodarskih druţb vse tiste sestavine, po katerih se gospodarske druţbe ločijo od
drugih pravnih subjektov in ki imajo za pravni poloţaj druţbe poseben pomen
(Ivanjko in Kocbek, 2001, str. 85).
Kukec




navaja, da so statusnopravne značilnosti gospodarskih druţb:
opravljanje dejavnosti;
pravna osebnost in odgovornost za obveznost;
firma2 in sedeţ.

Ostale značilnosti, ki jih navaja:
Akt o ustanovitvi ima lahko obliko pogodbe, statuta ali individualnega akta.
Firma je ime, s katerim druţba posluje in je sestavni del druţbe. Druţba brez firme ne more
poslovati, niti se vpisati v sodni register. Obvezni sestavini sta: označba dejavnosti in označba oblike
druţbe (Ivanjko in Kocbek, 2001, str. 104).
1
2
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 zastopanje;
 registracija v sodnem registru;
 poslovna evidenca;
 sodelovanje delavcev pri upravljanju in
 poslovna skrivnost
pravzaprav niso statusnopravne značilnosti, saj podjetje preko teh značilnosti ni
javno prepoznavno (Kukec, 2004,2005, str. 164-165).
Druţbe smejo opravljati vse posle v okviru dejavnosti, ki so vpisane v register
oziroma v njihovo druţbeno pogodbo. Druţbe pa ne smejo opravljati tistih dejavnosti,
ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski posli (1. in 3. odstavek 6. člena
ZGD-1).
Gospodarske druţbe ZGD-1 razvršča v 55. členu tudi glede na velikost druţbe, in
sicer na mikro, majhne, srednje in velike druţbe, pri čemer uporabljamo navedena
merila na bilančni presečni dan letne bilance stanja, in sicer glede na povprečno
število delavcev v poslovnem letu, čiste prihodke od prodaje ter glede na vrednost
aktive.
3.1.1 Oblike gospodarskih druţb
Zakon podrobneje ureja odgovornost posameznih oblik gospodarskih subjektov.
Načelo popolne odgovornosti velja za vse vrste druţb, velja tudi za samostojnega
podjetnika posameznika.
Oblike gospodarskih druţb so sledeče:
 osebne druţbe3: druţba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), komanditna
druţba (k.d.) in tiha druţba (t.d.) ter
 kapitalske druţbe4: druţba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), delniška druţba
(d.d.), komanditna delniška druţba (k.d.d.) in evropska delniška druţba (3.
odstavek 3. člena ZGD-1).
V nadaljevanju bomo podrobneje pogledali dve najpogosteje zastopani obliki
gospodarskih subjektov v Republiki Sloveniji. Prva je oblika gospodarske druţbe in
sicer druţba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), druga pa samostojni podjetnik
posameznik (s.p.).

3.1.1.1 Druţba z omejeno odgovornostjo
Druţba z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju d.o.o.) je gospodarska druţba, ki jo
ZGD-1 uvršča med kapitalske druţbe. D.o.o. je druţba katere osnovni kapital
Za osebne druţbe je značilno, da kot pravne osebe primarno odgovarjajo upnikom za svoje
obveznosti z vsem svojim premoţenjem, razen tega pa dodatno odgovarjajo tudi druţbeniki z vsem
svojim premoţenjem.
4
Za kapitalske druţbe je značilno, da kot pravne osebe odgovarjajo upnikom za svoje obveznosti z
vsem svojim premoţenjem, člani pa za obveznosti druţbe upnikom ne odgovarjajo.
3
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sestavljajo osnovni vloţki druţbenikov, pri čemer lahko druţbo ustanovi tudi en sam
druţbenik, praviloma pa dva ali več druţbenikov, vendar največ petdeset. Vrednost
vloţkov je lahko različna. Za obveznosti druţbe druţbeniki ne odgovarjajo. Na podlagi
osnovnega vloţka ter sorazmerno z njegovo vrednostjo v osnovnem kapitalu pridobi
vsak druţbenik svoj poslovni deleţ.
Druţba se ustanovi s pogodbo oziroma Aktom o ustanovitvi ali Druţbeno pogodbo, ki
mora biti zapisana v obliki notarskega zapisa (druţbenikovo pooblastilo potrdi notar)
ali na posebnem obrazcu, v fizični ali elektronski obliki (druţbenikov podpis na
pooblastilu mora biti overjen) (474. člen ZGD-1). V ustanovitveni pogodbi druţbe
morajo biti opredeljeni podatki o druţbenikih – navedba imena in prebivališča
oziroma firme ter sedeţa vsakega druţbenika, firma ter sedeţ podjetja, pod katerim
bo podjetje poslovalo, glavna dejavnost ter morebitne stranske dejavnosti, znesek
osnovnega kapitala ter zneski vsakega osnovnega vloţka posebej, čas delovanja
druţbe ter morebitne druge obveznosti druţbenikov do druţbe. Firma druţbe je ime
oz. naziv, ki poleg prepoznavnosti omogoča tudi razlikovanje ene druţbe, ki nastopa
na trgu, od druge. V pogodbi o ustanovitvi mora biti zapisano tudi zastopanje, torej
kdo je zakoniti zastopnik druţbe, saj lahko le prek zastopnika druţba izjavi svojo
voljo (druţba po svoji naravi ne more izjaviti volje kot fizična oseba). Osnovni kapital
mora znašati vsaj 7.500 EUR, ki mora biti vplačan v denarju, v sredstvih (stvarni
vloţek) ali je kombinacija obeh. V kolikor ţeli druţbenik oziroma druţbeniki kot
kapital uveljavljati sredstva (informacijska oprema, pisarniška oprema, vrednostni
papirji ipd., morajo sodišču predloţiti račun za ta sredstva, ki ne sme biti starejši od
dveh mesecev, ali mnenje sodnega cenilca o posamezni vrednosti sredstva. Akt o
ustanovitvi mora druţbenik predloţiti na svojo izbrano banko, kjer odpre transakcijski
račun za poslovanje druţbe, potem pa s tem dokazilom in aktom posreduje
dokumentacijo Okroţnemu sodišču, glede na kraj sedeţa podjetja.
V nadaljevanju sem pripravila preglednico, v kateri sta povzeta postopek pridobitve
statusa ter registracija gospodarske druţbe.
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3.1.2 Postopek pridobitve statusa in registracija gospodarske druţbe
Slika 3: Postopek pridobitve statusa in registracije gospodarske
druţbe
Oblikovanje in preveritev poslovne zamisli,
izdelava poslovnega načrta

Izbor statusne oblike, določitev dejavnosti, sedeža in
firme (Uredba o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti)

Sestava in overitev družbene pogodbe
Primer kapitalske
družbe
Odprtje depozitnega računa in
vplačilo ustanovitvenega kapitala
Vpis gospodarske družbe v register

Vpis gospodarske družbe v statistični in davčni register
- pridobitev davčne številke in statusa zavezanca za
DDV (AJPES, DURS)

Odprtje transakcijskega računa pri poslovni banki
Dejavnosti določene s
posebnimi predpisi

Pridobitev odločbe o izpolnjevanju
pogojev in obrtno dovoljenje, vpis
v obrtni register, licence in ostala
dovoljenja (OZS)

Sprejem internih aktov,
objava prostih delovnih mest,
sklenitev pogodb z delavci,
prijava delavcev

Poslovanje gospodarske družbe

Vir: (lastni)
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3.2 SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK
Samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju s.p.) je edina pravno
organizacijska oblika gospodarskega subjekta, ki ni gospodarska druţba. S.p. je
fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno
dejavnost. Podjetnik je lahko kdorkoli, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti.
Za podjetnika, ki ga ZGD-1 ureja v 71.členu, se smiselno uporabljajo splošne določbe
ZGD-1 o:
 dejavnosti;
 ※rmi;
 sedeţu;
 podruţnici;
 prokuri in
 poslovni skrivnosti.
Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost takoj, ko je vpisan oz. priglašen kot
samostojni podjetnik posameznik, torej ko pridobi Sklep o vpisu v Poslovni register
Slovenije (PRS)5 ter izpolnjuje vse zakonsko predpisane dokumente. Vpis podjetnika,
vpis sprememb podatkov in vpis prenehanja opravljanja dejavnosti se izvede na
vstopnih točkah E-VEM6 (kratica za »vse na enem mestu«), ki so določene s
pravilnikom o načinu in postopku vpisa ter vodenja podatkov o samostojnih
podjetnikih posameznikih v poslovnem registru Slovenije.
Podjetnik prav tako priglasi firmo, pod katero bo posloval, načeloma naj bi naziv
opisoval glavno dejavnost, ki jo podjetnik opravlja. Priglasi se tudi sedeţ podjetja,
kjer bo podjetje poslovalo. Poleg zgoraj omenjenih potrebnih podatkov se obvezno
navede tudi okrajšava s.p.
V nadaljevanju sem opisala postopek pridobitve statusa ter postopek registracije za
samostojnega podjetnika.

PRS imenovan tudi IPIS je računalniški program, ki vsebuje bogato zbirko podatkov o vseh podjetjih,
samostojnih podjetnikih, poslovnih enotah, drţavnih organih in organih lokalne samouprave, o javnih
sluţbah, negospodarskih organizacijah, društvih, sindikatih ter tistih, ki opravljajo samostojne poklice,
kot so odvetniki, notarji, zdravniki in drugi.
6
E-VEM vstopne itočke so poleg AJPES-a (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve) lahko še upravne enote in krajevni uradi, Gospodarska zbornica Slovenije in območne
gospodarske zbornice, vsi davčni uradi davčne uprave Republike Slovenije in Obrtno-podjetniška
zbornica z vsemi 62 območnimi obrtnimi zbornicami.
5
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3.2.1 Postopek pridobitve statusa in registracije samostojnega podjetnika
Slika 4: Postopek pridobitve statusa in registracije samostojnega
podjetnika
Oblikovanje in preveritev poslovne zamisli,
izdelava poslovnega načrta

Določitev dejavnosti, sedeža in firme

Priglasitev pri Agenciji Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES) in vpis v
poslovni register Slovenije, kjer podjetnik pridobi
matično številko in šifro
standardne klasifikacije dejavnosti

Odprtje žiro računa pri poslovni banki
Za dejavnosti
določene s posebnimi
predpisi

Pridobitev odločbe o izpolnjevanju
pogojev, obrtnega dovoljenja in
vpis v obrtni register, licence in
ostala dovoljenja

Sprejem internih aktov,
objava prostih delovnih mest,
sklenitev pogodb z delavci,
prijava delavcev

Poslovanje samostojnega podjetnika posameznika

Vir: (lastni)
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3.3 RAZLIKA MED DRUŢBO IN SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM
Bistvena razlika med samostojnim podjetnikom ter druţbo z omejeno odgovornostjo
je v odgovornosti. Druţbenik oz. druţbeniki (npr. v d.o.o.) nosijo riziko le do višine
vloţenega zneska, medtem ko podjetnik posameznik odgovarja z vsem svojim
premoţenjem, to je s tistim, ki je v povezavi z njegovo dejavnostjo in tudi z drugim
osebnim premoţenjem in sicer samostojno in neposredno, saj podjetnikovo podjetje
nima statusa pravne osebe in zato ne pride v poštev subsidiarna odgovornost
podjetnika. Podjetnik pri svojem poslovanju ravna po svojih preudarkih in odločitvah,
za svoj rizik ter v svojo korist. Podjetnik odgovarja neposredno upnikom za
obveznosti iz obrata tudi v primeru, če je poslovno ali kako drugače ločil svoje
zasebno premoţenje od premoţenja, organiziranega v podjetniškem obratu (Ivanjko
in Kocbek, 2001, str. 154). Druţbeniki v d.o.o. ne odgovarjajo za obveznosti druţbe,
razen v primeru spregleda pravne osebnosti (8.člen ZGD-1).
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4 VRSTE PREVOZOV
Poseben zakon (lex specialis), ki ureja področje prevozov v cestnem prometu je
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 in 123/08, v
nadaljevanju ZPCP-27) in v tem segmentu ureja pogoje za udeleţbo v prometu,
mednarodne okvire prevozov, posega pa tudi na prometno trţni segment,
organizacijo prevozne dejavnosti in notranja razmerja v prevozni dejavnosti.
Prevoze lahko na grobo delimo na prevoz potnikov, blaga in kabotaţo, ki jih bomo v
nadaljevanju podrobneje opredelili. Poznamo tudi prevoz za lastne potrebe, torej
prevoz oseb in prevoz blaga za lastne potrebe. Prevoz oseb oziroma blaga za lastne
potrebe je prevoz, ki se izvajajo v nekomercialne in neprofitne namene in je takšen
prevoz v zvezi z opravljanjem dejavnosti tistega, ki prevoz opravlja z njihovega
delovnega področja. Torej z vozilom, ki je v lasti fizične ali pravne osebe ali ima ta
pravico uporabe tega vozila na podlagi sklenjene najemne oziroma zakupne ali
leasing pogodbe, opravlja prevoz izključno za lastne potrebe. Primer prevoza
potnikov za lastne potrebe bi bil prevoz gradbenih delavcev, ki jih prepelje iz
njihovega domovanja na lokacijo gradbišča. Prevoz blaga za lastne potrebe pa v
primeru mizarstva, ki prepelje dokončani izdelek na lokacijo, kjer mora ta izdelek
pripraviti na končno uporabo. Samega prevoza potnikov oziroma blaga fizična ali
pravna oseba ne zaračuna, ampak so stroški zajeti v ceni proizvoda oziroma storitve.
Prevozniki blaga za lastne potrebe so si morali pred opravljanjem te dejavnosti
pridobiti potrdila o prevozu blaga za lastne potrebe po Zakonu o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 113/2003, v nadaljevanju ZPCP-1). Sedanji ZPCP-2 je leta potrdila izločil, torej jih ni potrebno pridobiti.
Zakon o prevozih v cestnem prometu ZPCP-2 velja in se uporablja za opravljanje
dveh vrst prevozov:
 prevoz potnikov, ki je določen kot prevoz oseb, ki ga opravi domači
prevoznik, prevoznik Skupnosti ali tuji prevoznik z motornim vozilom za prevoz
potnikov in za opravljeni prevoz dobi plačilo ter
 prevoz blaga, ki je določen kot prevoz blaga, ki ga opravi domači prevoznik,
prevoznik Skupnosti ali tuji prevoznik, z motornim vozilom za prevoz blaga in
za opravljeni prevoz dobi plačilo.
4.1 PREVOZ POTNIKOV
Prevoz potnikov se loči po ZPCP-2 na prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu
ter prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu. Prevoz potnikov v notranjem
7

ZPCP-2 je bil sprejet novembra leta 2006 in je sodil v sklop zakonov, ki jih je bilo potrebno sprejeti v
procesu prevzemanja pravnega reda Evropske unije.
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cestnem prometu se opravlja le na področju Republike Slovenije, mednarodni prevoz
potnikov pa se opravlja tudi v drugih drţavah.
Prav tako pa se prevoz potnikov loči od prevoza oseb. Potnik je oseba, ki jo
prevoznik za plačilo prepelje z vozilom za prevoz potnikov v cestnem prometu. O
prevozu oseb pa govorimo le pri prevozu za lastne potrebe.
Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu se opravlja kot:
 Javni linijski prevoz je prevoz potnikov v cestnem prometu in se lahko opravlja
le z avtobusom med avtobusnimi postajami in v naprej določeni liniji ter po
določenem voznem redu in ceniku.
 S posebnim linijskim prevozom se opravlja prevoz delavcev na delo in domov,
prevoz šoloobveznih otrok, dijakov in študentov med domom in izobraţevalno
ustanovo ter prevoz vojakov in vojakinj ter njihovih druţin med domom in
vojašnico. Posebni linijski prevoz potnikov se izvaja praviloma z avtobusi na
podlagi sklenjene pisne pogodbe med naročnikom prevoza in prevoznikom.
Del te pogodbe mora biti tudi seznam potnikov.
 Občasni prevoz potnikov v cestnem prometu je prevoz, pri katerem se skupina
vnaprej določenih potnikov prevaţa pod pogoji, ki so dogovorjeni s pogodbo
med prevoznikom in naročnikom prevoza. Prevozi so namenjeni zgolj
potrebam po enkratnih prevozih ter hkrati nimajo funkcije prevoza dnevne
migracije potnikov.
 Avtotaksi prevozi se opravljajo na podlagi dovoljenja, ki ga izda občina ali več
občin skupaj, če je taka obveznost določena s predpisom občine ali občin.
Avtotaksi prevoznik lahko prevzema potnike zgolj v občini oz. občinah, ki so
mu izdale dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov. Dovoljenje izda
pristojni organ občine podjetju, ki izpolnjuje naslednja pogoje, da ima veljavno
licenco za avtotaksi prevoze ter ima zaposlene voznike, ki poznajo območje
samoupravne lokalne skupnosti, če je tak pogoj določen v predpisu
samoupravne lokalne skupnosti. V večini občin je to izpit iz poznavanja občine,
ulic ter pomembnejših ustanov.
Za opravljanje prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, tudi za avtotaksi
prevoze, mora prevoznik pred opravljanjem dejavnosti pridobiti licenco za opravljanje
teh vrst prevozov. V prilogi št. 1 je razviden obrazec licence, ki jo mora imeti
prevoznik na sedeţu podjetja, ter v prilogi št. 2 je razviden obrazec izvoda licence, ki
ga mora imeti prevoznik oziroma njegov zaposlen voznik med opravljanjem prevozov
v vozilu.
Za prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu prevoznik potrebuje licenco
Skupnosti za mednarodni avtobusni prevoz potnikov (prilogi št. 7, 8) ter izvod licence
Skupnosti za mednarodni avtobusni prevoz potnikov (prilogi št. 9, 10). Ti prevozi se
opravljajo kot:
 Javni prevoz potnikov v mednarodnem linijskem cestnem prometu med
Republiko Slovenijo in drţavami, ki niso članice Skupnosti, se vzpostavlja in
opravlja v skladu z mednarodnimi pogodbami, ob upoštevanju načela
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vzajemnosti, ter na podlagi dovoljenja za izvajanje prevozov, ki ga izdajo
direkcija in pristojni organi drugih drţav, opravlja pa se v skladu s pogoji, ki jih
določata ZPCP-2 in mednarodna pogodba.
Mednarodni posebni linijski prevoz v mednarodnem cestnem prometu se lahko
opravlja samo med drţavami članicami Skupnosti. Če domači prevoznik
opravlja prevoze v obliki kabotaţe, mora voditi potniško spremnico v obliki
mesečnega poročila o opravljenih prevozih, ki ga za pretekli mesec pošlje
direkciji do 10. dne v tekočem mesecu.
Občasni prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu v Republiko
Slovenijo ali iz Republike Slovenije. Ti prevozi se opravljajo na podlagi
mednarodnih sporazumov in ZPCP-2.

Kot zanimivost sem na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije zbrala podatke o številu
prevoznikov oz. vozil, ki so opravljali prevoze potnikov z nacionalno ali LSP licenco, za
dve leti nazaj ter tekoče leto.
Tabela 1: Število prevoznikov/vozil, ki so opravljali prevoze potnikov z
nacionalno ali LSP licenco
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
DATUM

PREVOZNIKI

VOZILA

31.12.2007

490

1.049

31.12.2008

525

1.194

31.10.2009

564

1.294

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
V tabeli 2 so prikazani prevozniki in število vozil, ki so opravljali taxi prevoze.
Tabela 2: Število prevoznikov / vozil, ki so opravljali taksi prevoze
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
DATUM

PREVOZNIKI

VOZILA

31.12.2007

634

1.062

31.12.2008

694

1.201

31.10.2009

756

1.269

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
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4.2 PREVOZ BLAGA
Prevoz blaga se lahko opravlja kot javni prevoz v komercialne namene, pri katerih se
relacija, cena in drugi pogoji opredelijo s pogodbo med prevoznikov in naročnikom
prevoza ali kot prevoz blaga za lastne potrebe. ZPCP-2 deli prevoz blaga na prevoz
blaga v notranjem cestnem prometu in prevoz blaga v mednarodnem cestnem
prometu.
Prevoz blaga v komercialne namene je prevoz, za katerega se relacija, cena prevoza
in drugi prevozni pogoji določijo s pogodbo, sklenjeno pisno, ustno ali s sklepčnimi
dejanji med prevoznikom in naročnikom prevoza.
O prevozu blaga za lastne potrebe govorimo, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
 blago, ki se prevaţa, mora biti v lasti izvajalca prevoza ali biti prodano,
kupljeno, dano v najem, najeto, izdelano, dopolnjeno ali popravljeno s strani
izvajalca prevoza;
 namen poti mora biti prevoz blaga do ali od izvajalca prevoza ali za njegov
premik bodisi znotraj podjetja ali zunaj, vendar le za potrebe izvajalca
prevoza;
 motorna vozila, uporabljena za tak prevoz, morajo voziti zaposleni pri izvajalcu
prevoza;
 vozila morajo biti v lasti izvajalca prevoza ali najeta, s tem da izpolnjujejo
pogoje, ki se nanašajo na uporabo vozil, najetih brez voznika za cestni prevoz
blaga. Ta določba se ne nanaša za uporabo nadomestnega vozila v času, ko je
vozilo, ki se običajno uporablja, v okvari (85. člen ZPCP-2).
Prevozniki javnih prevozov blaga si morajo pridobiti licenco za opravljanje prevoza
blaga. V prilogah št. 3, 4, 5 in 6 si lahko pogledamo, kakšni so predpisani obrazci za
posamezen izvod licence ter osnovne licence.
Tabela prikazuje število prevoznikov in število vozil od leta 2007-2009, ki so opravljali
prevoze blaga z nacionalno ali LSB licenco, pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
Tabela 3: Število prevoznikov / vozil, ki so opravljali prevoze blaga z
nacionalno ali LSB licenco
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
DATUM

PREVOZNIKI

VOZILA

31.12.2007

5,295

12.403

31.12.2008

5,214

12.603

31.10.2009

4,831

11.827

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
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4.3 KABOTAŢA
»Kabotaţa« je vsak prevoz potnikov ali blaga med posameznimi kraji v Republiki
Sloveniji, ki ga opravlja tuji prevoznik ali tuja prevoznica (v nadaljnjem besedilu: tuji
prevoznik) oziroma prevoz potnikov ali blaga med posameznimi kraji v drugi drţavi,
ki ga opravlja domači prevoznik« (3. člen ZPCP-2).
Tuji prevoznik sme opravljati kabotaţo v mednarodnem cestnem prevozu potnikov le,
če tako določa mednarodna pogodba ali če direkcija za ceste izda dovoljenje za
izvajanje kabotaţe. To dovoljenje pa se sme izdati v primeru, če je v določeni drţavi
pomanjkanje ustreznih prevoznih zmogljivosti in je nujno, da ta prevoz opravi tuj
prevoznik. Vloga za dovoljenje se vloţi pri pristojnem organu drţave, v kateri ima tuji
prevoznik sedeţ.
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5 POVEZOVANJE PREVOZNIKOV V ZBORNICE
Prevozniki sami zelo teţko sledijo vse informacijam o dogajanju v Sloveniji ter v tujini
na področju transporta, dokumetov ter ostalih posebnostih v prometu. Prav tako se
sami ne morejo boriti proti drţavi oziroma ministrstvu za promet glede olajšav in
aktualnih problematik elektronskega cestninjenja za tovorna vozila in drugih
problematik. Prav v tem sklopu jim na pomoč priskočijo zbornice oziroma zdruţenja
in sekcije za promet. Avtoprevozniška stroka je nekako porazdeljena med tri
zbornice, ki se vsaka po svoje ter hkrati ukvarjajo z dejavnostjo avtoprevozništva.
5.1 AVTOPREVOZNIŠKA ZBORNICA
Avtoprevozniška zbornica (v nadaljevanju AZ) je bila ustanovljena 13.01.2007, na
pobudo GIZ Transporta, Sindikata avtoprevoznikov Slovenije (SAS) in GIZ
Intertransporta. Na ustanovni skupščini, na kateri je bilo prisotnih 90 članov, so
sprejeli statut, finančni okvir poslovanja zbornice in program ter izvolili organe
novoustanovljene zbornice, ki so predsednik, generalni tajnik in upravni odbor.
Avtoprevozniška zbornica je prostovoljno, interesno in nepridobitno zdruţenje
pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo prometno in drugo, s prometom povezano
pridobitno gospodarsko dejavnost. Članstvo tako ni omejeno samo na prevoznike,
temveč odprto tudi za ponudnike na transport vezanih storitev in blaga. Zbornica, ki
bi imela za člane samo čiste prevoznike, bi bila protizakonita, ker bi šlo za kartelno
zdruţevanje. Glede na osnovno dejavnost se v AZ loči tudi osnova za obračun
članarine.
AZ svojim članom obljublja zavzemanje za štiri osnovne cilje:
 dvigniti ugled avtoprevozništva,
 zagotoviti evropsko konkurenčnost prevozniške panoge,
 doseči večjo podporo panogi pri prometnem ministrstvu in
 nuditi dodatne ugodnosti za svoje člane; s poudarkom na skupnih nabavah
goriva in opreme, sklepanju zavarovalniških poslov in skupnem iskanju rešitev
problematike pomanjkanja delovne sile.
V skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih zbornicah (v nadaljevanju ZGZ) se
zbornica šteje kot reprezentativna, če je vanjo vključenih najmanj 5% vseh
gospodarskih subjektov in imajo ti deleţ vsaj 10% vseh prihodkov od prodaje v
nacionalnem gospodarstvu.
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5.2 GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju GZS) je bila ustanovljena z Zakonom
o Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju ZGZS, Ur. list RS 14/90),
opredeljena s Statutom Gospodarske zbornice Slovenije, ki je bil spremenjen in
dopolnjen skladno s spremembami ZGZS. Drţavni zbor Republike Slovenije je sprejel
nov Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije junija 2006, ki posledično pravi, da 15.
dan po objavi novega zakona obvezno članstvo preneha, torej od 10.06.2006 dalje je
GZS brez obveznega članstva. Člani GZS lahko s to spremembo zakona izstopijo
prostovoljno s pisno izjavo.
GZS je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno zdruţenje pravnih in
fizičnih oseb, ki na trgu opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost, preko katere
ţelijo uveljaviti vplive svojih članov v razmerju do drţave, sindikatov, organov in
institucij Evropske skupnosti in drugih partnerjev pri sprejemanju in uresničevanju
gospodarske politike in gospodarskega sistema, izvajajo gospodarske pospeševalne
storitve in izvajajo javna pooblastila, v skladu z zakonom.
Temeljni namen in cilji vseh dejavnosti GZS so prispevati k izboljševanju poslovne
učinkovitosti in konkurenčnosti članov na globalnem trgu ter s tem tudi k rasti in
učinkovitosti slovenskega gospodarstva.
Pri nastopanju v socialnem dialogu ima GZS v skladu z zakonom in statutom tudi
poloţaj enega od zdruţenj delodajalcev v Republiki Sloveniji.
Ustanovljena je kot strokovno-poslovna organizacija, kot učinkovit gospodarski lobi,
ki zastopa interese podjetij v odnosih z drţavo in sindikati pri oblikovanju pogojev
dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj.
V okviru GZS na področju prometa deluje Zdruţenje za promet in zveze (v
nadaljevanju zdruţenje), katere organ upravljanja je Upravni odbor zdruţenja.
Svojim članom preko lastne strokovne sluţbe zdruţenja, skupnih informacijskih baz
zbornice in konkretnih svetovanj omogoča boljše in laţje poslovanje znotraj njihove
dejavnosti. Zdruţenje je panoţno zdruţenje, organizirano z namenom, da v interesu
svojih članic oblikuje stališča in politiko do zakonodajnih in vladnih institucij ter
drugih mednarodnih in domačih asociacij ter do socialnih parterjev. Zaradi laţjega
zastopanja specifičnih, parcialnih interesov in razlik v posameznih dejavnostih članov
znotraj panoge prometa omogoča članom delovanje tudi na cehovski osnovi preko
šestih avtonomnih sekcij.
Delujoče sekcije zdruţenja:
 sekcija za cestni tovorni promet,
 sekcija za potniški promet,
 sekcija špediterjev in skladiščnikov,
 sekcija izvajalcev tehničnih pregledov,
 zveza pomorsko prometnih agencij Slovenije in
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nacionalni paletni komite - NPK.

Sekcija za cestni tovorni promet opredeljuje naslednje dejavnosti:
 zastopa skupne interese članov sekcije;
 predstavlja delo članov sekcije doma in v tujini;
 zbira, obdeluje in posreduje informacije in literaturo, pomembne za člane
sekcije:
 skrbi za medsebojno sodelovanje med člani sekcije;
 nudi pomoč pri iskanju finančnih sredstev;
 opravlja druge storitve, potrebne za doseganje osnovnih ciljev;
 pripravlja in organizira izobraţevanje članov.
 usklajuje cenike storitev svojih članov – ta alineja je opredeljena kot

dejavnost Sekcije za cestni tovorni promet, ne bi pa smela biti za
nobeno Sekcijo, nobeno zdruţenje, namreč dogovor oziroma
usklajevanje cenikov storitev za svoje člane predstavlja kartelni
sporazum. Prepovedani in nični so sporazumi med podjetji, sklepi
podjetniških zdruţenj in usklajena ravnanja podjetij (v nadaljnjem
besedilu: sporazumi), katerih cilj ali učinek je preprečevati,
omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije
(6. člen ZPOmK, Uradni list RS 36/2008).

(Sep Igor, Dejavnosti Sekcije za cestni tovorni promet, Ljubljana, 2008).

Zdruţenje svojim članom preko lastne strokovne sluţbe zdruţenja, skupnih
informacijskih baz zbornice in konkretnih svetovanj omogoča boljše in laţje
poslovanje znotraj njihove dejavnosti.
5.3 OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju OZS) je glede na svoj statut
samostojna, strokovna, nestrankarska, poslovna organizacija in oseba javnega prava,
ki deluje na območju RS. Z dodatnimi pooblastili drţave je postala pomembna
ustanova. Izmed vseh »zbornic avtoprevoznikov« je ta edina z obveznim članstvom.
Obrtni zakon okvirno določa področje dela zbornice, ki ga deli na dva dela, in sicer na
naloge zbornice kot strokovno poslovne organizacije in na naloge zbornice kot
javnopravne organizacije.
Glede na izkazan interes članov se v zbornici kot oblike delovanja in odločanja
ustanavljajo sekcije in odbori za posamezne dejavnosti ali področja posameznih
dejavnosti, če so za to seveda izpolnjeni določeni kadrovski pogoji in finančna
sredstva za njeno delovanje. V sekcije se zdruţujejo vsi člani zbornice, ki opravljajo
istovrstno ali sorodno dejavnost z namenom opravljanja strokovnih nalog iz
dejavnosti zbornice, ki se nanašajo na posamezno dejavnost.
Pod okriljem OZS deluje zaenkrat tudi 62 območnih Obrtno-podjetniških zbornic
(v nadaljevanju OOZ), ki praviloma delujejo na območju ene ali več občin. So
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samostojne strokovno poslovne organizacije, z delovanjem kot samostojne pravne
osebe (Obrtni zakon, 37. člen). Območje, na katerem deluje posamezna OOZ, določi
OZS. Vsaka OOZ je vpisana v poseben register OOZ. Člani OOZ so obvezno vse
pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na obrtni, obrti podoben
način ali dejavnost domače in umetne obrti ter imajo sedeţ svojega obrata na
območju, ki ga pokriva posamezna OOZ. Podobno kot pri OZS tudi pri OOZ zakon
natančneje ne predpisuje njihove notranje organizacije, njihovih nalog in drugih
vprašanj, temveč to prepušča njihovim statutom. Tako kot za OZS velja obvezno
članstvo tudi za OOZ (Obrtni zakon, 41. člen, 1. odstavek), ki je po spremembah
Obrtnega zakona (Ur.l.RS, št. 102/2007) razdeljeno po odstotkih, in sicer 65% je
namenjeno delovanju OOZ in 35% delovanju OZS.
OOZ so pri svojem delu samostojne, razen na področju javnih pooblastil, ki jih izvaja
OZS.
V okviru OZS na področju prometa deluje Sekcija za promet (v nadaljevanju
sekcija), ki zdruţuje preko 9000 članov, zasebnih avtoprevoznikov–podjetnikov in
podjetij z vseh področij cestnega prometa. Je mesto, kjer svoje strokovne interese
izraţajo prevozniki v mednarodnem in notranjem prometu, avtobusni prevozniki,
upravljavci gradbene mehanizacije in taksisti. Skupaj so močan in kompetenten
sogovornik drţavnim inštitucijam pri oblikovanju prometne politike in prometno–
transportnih predpisov.
Prevozniki se zaradi slabega poznavanja predpisov pogosto obračajo z različnimi
vprašanji tudi na svetovalce pri OZS. V ta namen OZS izdaja tudi revijo Obrtnik s
prilogo Svetovalec. Prevozniki na ta način lahko ob rednem prebiranju revije najdejo
tudi rešitve svojih problemov. Pri svojem delu se običajno soočajo z enakimi ali
podobnimi teţavami. Pomoč najdejo tudi na njihovi spletni strani, kjer so objavljeni
odgovori na vprašanja.
Osnovni cilj sekcije je olajševanje in spodbujanje dejavnosti njenih članov, izboljšanje
in povečanje njihove gospodarske dejavnosti in usklajevanje nastopanja članic pred
drţavnimi organi, drugimi institucijami in organizacijami.
5.4 SKUPNO DELOVANJE ZBORNIC
GZS in OZS izvajata, na podlagi javnih pooblastil, vsaka za svoje člane naloge, kot so
izdajanje in odvzem licence in/ali licence Skupnosti za opravljanje dejavnosti
prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu,
pripravljanje katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za odgovorne osebe
in voznike. Predlagajo tudi člane komisij za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij za
odgovorne osebe in voznike. Za tovrstno preverjanje in potrjevanje, poleg njihovega
opravljanja, zagotavljajo tudi materialne in prostorske pogoje za izvajanje teh
postopkov.
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Ker je s 1. januarjem 2000 pravica in dolţnost razdeljevanja dovolilnic za mednarodni
prevoz prešla z Ministrstva za promet in zveze na GZS in OZS, opravljata še delitev
dovolilnic za mednarodni prevoz blaga domačim prevoznikov in druge naloge, ki jih
ZPCP-2 določa za izdajatelja licence oz. delivca dovolilnic.
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6 DEJAVNOSTI PREVOZNIŠTVA
Dejavnost prevozništva je ena izmed mnogih dejavnosti opredeljenih v SKD.
Navedeno dejavnost lahko opravljajo prevozniki, ki so statusno organizirani kot ena
izmed gospodarskih subjektov, ki jih ZGD pozna.
Obrtni zakon (v nadaljevanju ObrZ ) v 7. odstavku 5. člena določa, da se opravljanje
prevozniške dejavnosti v cestnem prometu šteje kot obrti podobna dejavnost le, če
jo opravlja prevoznik kot fizična oseba na podlagi pridobljene licence kot samostojni
podjetnik posameznik.
Gospodarska druţba je pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno
dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Druţbe se štejejo za gospodarske druţbe
tudi, če v skladu z ZGD v celoti ali deloma opravljajo dejavnost, ki ni pridobitna.
29.člen ZPCP-2 opredeljuje, pod katerimi pogoji prevoznik lahko opravlja dejavnosti
prevozništva. Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v
cestnem prometu se pridobi z licenco. Domači prevoznik lahko začne izvajati tiste
vrste prevozov potnikov ali blaga v notranjem ali mednarodnem cestnem prometu, ki
so navedeni v licenci, z dnem vročitve licence. S posameznim vozilom se lahko
opravlja prevoz, če ima voznik v vozilu izvod licence prevoznika, ki ima v lasti ali
najemu oziroma leasingu to vozilo.
6.1 LICENCA ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV
Licenca je dovoljenje za izvajanje prevozov potnikov ali blaga. Je torej »poseben
pogoj« za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoza. Samostojni podjetniki
posamezniki pridobijo licenco pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, pravne osebe
pa pri Gospodarski zbornici Slovenije. ZPCP-2 ureja pogoje in postopek za pridobitev
licence, s katero se pridobi pravica do opravljanja dejavnosti prevozov potnikov ali
blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu.
Je listina, ki vsebuje podatke o:
 izdajatelju,
 prevozniku,
 davčni številki prevoznika,
 številki licence in datumu veljavnosti licence,
 vrsti prevozov, ki se jih z vozilom lahko opravlja iz naslova izdane licence,
 datumu izdaje licence,
 ţig in podpis.
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Po ZPCP-1 so bili na samem izvodu tudi podati o znamki, tipu vozila ter registrska
oznaka vozila, sedaj pa je ZPCP-2 določil, da morajo biti izvodi oštevilčeni in sicer
podana številka licence / številka izvoda.
Prevozniki za pridobitev licence pri izdajatelju licenc (OZS ali GZS) vloţijo pisno vlogo,
v kateri morajo biti zajeti vsi podatki, ki jih zahtevata tako ZPCP-2 kot Pravilnik o
pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku
njihove pridobitve ter načinu vodenja evidence o izdanih licencah. Poleg pisne vloge
pa morajo predloţiti tudi vsa pisna dokazila o izpolnjevanju zakonsko določenih
pogojev8.
Izdajatelj licenc izdaja poleg nacionalne licence tudi licence Skupnosti za naslednje
vrste prevozov:
 v mednarodnem cestnem prometu – licenco Skupnosti za mednarodni prevoz
blaga v cestnem prometu ter licenco za mednarodni prevoz potnikov v
cestnem prometu;
 v notranjem cestnem prometu – nacionalno licenco za prevoz blaga v cestnem
prometu, licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu ter licenco za
avtotaksi prevoze.
Licenca Skupnosti je dovoljenje domačemu prevozniku za izvajanje prevozov
potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu na ozemlju drţav članic
Evropske skupnosti, kar pomeni, da se sme mednarodni cestni prevoz izvajati znotraj
ozemlja drţav članic Evropske skupnosti samo na podlagi Licence Skupnosti.
Po ZPCP-2 licence ni potrebno pridobiti za naslednje vrste prevozov:
 prevoz pošte kot javne storitve;
 prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil;
 prevoz blaga za lastne potrebe pod pogoji;
 prevoz oseb za lastne potrebe pod pogoji;
 prevoz z vozili, ki so namenjena potrebam javne varnosti, obrambe, varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami in potrebam drţavnih organov,
medicinskim in humanitarnim prevozom;
 prevoz blaga z vozili ali s skupino vozil, katerih največja dovoljena masa ne
presega 3500 kg;
 prevoz s posebnimi vozili, ki so bila izdelana ali predelana 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 knjiţnice, avtobus, predelan v avtodom), kar mora biti
razvidno iz prometnega dovoljenja;
 prevoz za osebne potrebe (3. odstavek 19. člena ZPCP-2).

8

Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, Ur. l. RS, št. 131/06 in 5/07 –
popravek.
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Prevozniki, ki so opravljali prevoze za lastne potrebe, so si po ZPCP-1 morali pred
pričetkom opravljanja dejavnosti pridobiti Potrdilo o priglasitvi prevozov za lastne
potrebe.
Kot prevoz za lastne potrebe se šteje prevoz, ki ga izvaja fizična ali pravna oseba v
nekomercialne in neprofitne namene in je takšen prevoz vključen v opravljanje
njihove dejavnosti in je v njihovi lasti.
V primeru izpolnjevanja vseh pogojev izdajatelj licence izda odločbo o podelitvi
licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu hkrati z osnovno licenco ter
pripadajočimi izvodi licenc za posamezna vozila. Originalno licenco mora imeti
prevoznik na svojem poslovnem sedeţu.
Licenca se prevozniku izda za dobo petih let, izvod licence za posamezno vozilo pa za
čas veljavnosti licence. Licence in izvoda licence za posamezno vozilo pa ni moţno
prenašati na drugega prevoznika, pa naj bo ta pravna ali fizična oseba (Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, Ur.l.RS, št. 5/07).
Izdajatelj izda prevozniku izvod licence za toliko vozil, kolikor jih uporablja za
izvajanje prevozov v cestnem prometu in za kolikor vozil izpolnjuje pogoj primernega
finančnega poloţaja.
6.2 POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE
Samostojni podjetnik in pravna oseba vloţi pri izdajatelju licence vlogo za pridobitev
licence. Vlogi mora priloţiti tudi izpisek iz registra ali priglasitveni list, iz katerega je
razvidno, da ima vpisano ali priglašeno opravljanje dejavnosti prevozov v cestnem
prometu.
Podjetje, ki ţeli opravljati dejavnost cestnega prevoza, mora izpolnjevati naslednje
pogoje za pridobitev licence:
 imeti mora dober ugled – ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper premoţenje, gospodarstvo, varnost cestnega prometa, delovno
razmerje in socialno varnost, pravni promet, splošno varnost ljudi in
premoţenja, okolje, prostor in naravne dobrine ter ne sme biti pravnomočno
obsojen za druga kazniva dejanja na zaporno kazen, daljšo od enega leta.
Dobrega ugleda po tem zakonu tudi nima oseba, ki je bila v zadnjih dveh letih
več kot dvakrat pravnomočno kaznovana za hujši prekršek, t.j. prekršek, za
katerega je bila izrečena kot glavna sankcija globa, višja od 3000 evrov
oziroma za posameznika višja od 800 evrov (21. člen ZPCP-2).
 imeti ustrezen finančni poloţaj, kar pomeni, da ima oseba, ki ţeli opravljati
to dejavnost, na voljo kapital in rezerve v višini vsaj 9000 evrov za prvo
motorno vozilo in 5000 evrov za vsako naslednje vozilo.
Izkazuje z enim ali več zakonsko določenimi izkazi:
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 izpisek iz registra, iz katerega je razvidna višina ustanovitvenega
kapitala;
 kopija bilance stanja, ki jo je prevoznik za preteklo leto predloţil
davčnemu organu;
 seznam posameznih opredmetenih osnovnih sredstev;
 dokazilo o lastništvu neobremenjenih nepremičnin, če z njimi odgovarja
za svojo dejavnost;
 pogodba o namensko vezanem depozitu v banki;
 garancija banke ali druge finančne institucije, s katero se daje garancija
za dobro poslovanje prevoznika v času, za katerega velja garancija
Vsa dokazila ne smejo biti starejša od devetdeset dni (22. člen ZPCP-2).
 izpolnjevati pogoj glede strokovne usposobljenosti; ta preizkus se opravlja
za vrste prevozov, ki jih ţeli prevoznik opravljati.
 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 leasing pogodbe.
6.3 DOVOLILNICE
Dovolilnica je javna listina, s katero se dovoljuje pristop vozilu, registriranemu zunaj
Republike Slovenije, na ceste v Republiki Sloveniji in voţnja po njih, oziroma vozilu,
registriranemu v Republiki Sloveniji, pristop na ceste v drţavi, katere organ je izdal
dovolilnico, in voţnja po njih. Dovolilnica izdana s strani pristojnih organov drugo
pogodbene drţave daje prevozniku pravico do opravljanja mednarodnega cestnega
prevoza blaga na ozemlju in z ozemlja druge drţave pogodbenice ali tranzit čez to
ozemlje.
Dovolilnice so bile uvedene zaradi moţnosti pogodbenic opravljanja kontrole
prevozov blaga in tujih prevoznikov na svojem ozemlju in tudi domačih prevoznikov
na tujem ozemlju. Poleg tega se z dovolilnicami lahko regulira mednarodni cestni
prevoz in posledično se tako prispeva k varovanju okolja. Pogodbenici si dovolilnice
izmenjata na podlagi podpisane mednarodne pogodbe oz. sporazuma. Pristojna
organa obeh dovolilnic si vsako leto izmenjata dogovorjeno število in vrste izpolnjenih
obrazcev dovolilnic. Enkratna dovolilnica ni prenosljiva, uporablja se lahko za eno
vozilo in velja za obdobje 13 mesecev.
Dovolilnice si lahko pridobijo le prevozniki, ki imajo veljavno licenco za opravljanje
mednarodnih prevozov.
Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT
dovolilnic (Uradni list RS, št. 88/1999) pravi, da mora biti dovolilnica ves čas izvajanja
prevoza v vozilu in jo mora voznik pokazati in izročiti na vpogled na zahtevo
pristojnih nadzornih organov. Uporabljene dovolilnice mora prevoznik vrniti delivcu
najpozneje v 15 dneh po uporabi. V kolikor prevoznik ne vrne vseh vrst dovolilnic iz
predpreteklega delilnega obdobja, mu lahko delivec v celoti ali delno ustavi ali
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zmanjša naslednjo dodelitev dovolilnic. Neuporabljene dovolilnice mora prevoznik
vrniti delivcu najpozneje v osmih dneh po preteku veljavnosti dovolilnice. Dovolilnice
prevoznik vrne na predpisanem obrazcu, kjer se navede registrska označba vozila, s
katerim je bila uporabljena dovolilnica, številka računa, s katerim je bil zaračunan
prevoz, in številka tovornega lista. Pravilno uporabo dovolilnic delivec presoja na
podlagi podatkov iz prevozne listine (CMR9).
6.4 VRSTE IN DELITEV DOVOLILNIC
Dovolilnice za prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu se v grobem delijo na
kritične in nekritične. Kritične dovolilnice so tiste dovolilnice, katerih pridobljene
količine ne zadoščajo za potrebe domačih prevoznikov, in CEMT10 dovolilnice.
Ministrstvo, pristojno za promet, na podlagi podatkov o porabi dovolilnic in drugih
okoliščin, ki vplivajo na količino razpoloţljivih dovolilnic, določi seznam kritičnih
dovolilnic in ga objavi na svoji spletni strani. Prevoznikom, ki še ne prejemajo
kritičnih dovolilnic, je na razpolago kvota kritičnih dovolilnic v višini 40% količine
neporabljenih kritičnih dovolilnic v obdobju od 1. oktobra preteklega leta do 30.
septembra tekočega leta.
Posebne vrste dovolilnic so časovne in namenske in jih delivec deli v skladu z
namenom in za čas njihovega trajanja tistim prevoznikom, ki izpolnjujejo kriterije po
ZPCP-2 in za namenske vrste prevozov. Prevozniku, ki mu delivec dodeli te
dovolilnice, se zmanjša plan pridobivanja ostalih dovolilnic.
Dovolilnice lahko pridobi domači prevoznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 ima licenco oziroma dovoljenje Skupnosti, ki mu dovoljuje mednarodni prevoz
blaga v cestnem prometu in
 je pri delivcu pravočasno vloţil vlogo za dodelitev dovolilnic.
Pri delitvi dovolilnic glede na število posameznih dovolilnic, pridobljenih od drugih
drţav ali mednarodnih organizacij, delivec upošteva naslednja merila, navedena po
vrstnem redu vpliva na odločitev:
 število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic v določenem opazovanem
obdobju;
 število motornih vozil, registriranih za opravljanje prevozov blaga v
mednarodnem cestnem prometu, za katere ima prevoznik veljavne izvode
licence;
 število in ekološka kakovost voznega parka (Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5; pri čemer
višje število pomeni bolj zelena, ekološka ter tudi varna vozila …), ki se glede
na kakovost ustrezno točkuje.

9
10

CMR - Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road
CEMT - The European Conference of Ministers of Transport
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Glede na tri vrste prevozov11 se ločijo naslednje vrste dovolilnic:
 Univerzalna dovolilnica; omogoča vse tri vrste prevozov blaga v kolikor ni z
meddrţavnim sporazumom drugače določeno.
 Univerzalna dovolilnica - »zelena«; ta dovolilnica je v osnovi enaka kot
univerzalna dovolilnica. Njena posebnost je v tem, da mora vozilo, ki jo
uporablja, ustrezati določenim ekološkim standardom.
 Bilateralna dovolilnica; ponavadi se podeljuje samo za bilateralni prevoz,
moţen je pa tudi drugačen dogovor dveh pogodbenic.
 Maloobmejna dovolilnica; podeli se za bilateralni prevoz, ki je omejen na
določeno ozemeljsko območje dveh sosednjih drţav pogodbenic.
 Tranzitna dovolilnica; ta dovolilnica se podeljuje samo za tranzitne prevoze
preko ozemlja drţav pogodbenic.
 Eko točke; gre za dovolilnico, ki se podeljuje samo za tranzitni prevoz preko
ozemlja Republike Avstrije.
 Dovolilnice za in iz tretjih drţav; te dovolilnice se podeljujejo za prevoze iz in v
tretje drţave.
Zaradi prevelikega števila vseh dovolilnic prilagam kot priloge le tri, in te so
dovolilnice za drţave Kazahstan (za in iz tretje drţave), Belorusijo (univerzalno) ter
Bosno in Hercegovino (za in iz tretje drţave) (glej priloge od št. 11-16).
V spodnji tabeli so prikazane vrste in šifre dovolilnic, ki so bile Obrtno-podjetniški
zbornici dodeljene leta 2007, 2008 in 2009.
Tabela 4: Dovolilnice 2007-2009
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
2008

2007

2009

Šifra

Dovolilnica

Šifra

Dovolilnica

Šifra

Dovolilnica

008/03

ALBANIJA / tranzitna
(NEKRITIČNA)

008/03

ALBANIJA / tranzitna
(NEKRITIČNA)

008/03

-

-

-

AVSTRIJA /za in iz 3
drţave brez tranzita
SLO (NEKRITIČNA)
ARMENIJA /
bilateralno – tranzitna
(NEKRITIČNA)
BOSNA IN
HERCEGOVINA / za in
iz 3 drţave
(NEKRITIČNA)

040/15

AVSTRIJA /za in iz 3
drţave brez tranzita
SLO (NEKRITIČNA)
ARMENIJA /
bilateralno – tranzitna
(NEKRITIČNA)
BOSNA IN
HERCEGOVINA / za in
iz 3 drţave
(NEKRITIČNA)

ALBANIJA / tranzitna
(NEKRITIČNA)
AZERBAJDŢAN /
bilateralno – tranzitna
(NEKRITIČNA)
AVSTRIJA /za in iz 3
drţave brez tranzita
SLO (NEKRITIČNA)
ARMENIJA /
bilateralno – tranzitna
(NEKRITIČNA)
BOSNA IN
HERCEGOVINA / za in
iz 3 drţave
(NEKRITIČNA)

031/09
040/15
051/09
070/11

051/09
070/11

11

040/15
051/09
070/11

Obstajajo tri vrste dovolilnic za tri vrste prevozov: bilateralni prevoz, ki označuje prevoz blaga med
ozemljema dveh pogodbenic; tranzitni prevoz, pri katerem gre za prevoz blaga preko ozemlja ene od
pogodbenic; prevoz za in iz tretjih drţav, kjer gre za prevoz, ki ga opravi prevoznik ene pogodbenice iz
(na) ozemlja-e tretje drţave na (iz) ozemlje-a druge pogodbenice.
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100/11
100/53
100/63
112/01
191/11
246/11
364/09
398/09
398/11
498/11
498/09
578/11
642/14

BOLGARIJA / za in iz 3
drţave
(NEKRITIČNA)
BOLGARIJA / tranzitna
– E2 in više
(NEKRITIČNA)
BOLGARIJA / tranzitna
– E3 in više
(NEKRITIČNA)
BELORUSIJA /
univerzalna
(KRITIČNA)
HRVAŠKA / za in iz 3
drţave
(KRITIČNA)
FINSKA / za in iz 3
drţave
(NEKRITIČNA)
IRAN / bilateralno –
tranzitna
(NEKRITIČNA)
KAZAHSTAN /
bilateralno – tranzitna
(NEKRITIČNA)
KAZAHSTAN / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)
MOLDAVIJA / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)
MOLDAVIJA /
bilateralno – tranzitna
(NEKRITIČNA)
NORVEŠKA / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)
ROMUNIJA / za in iz 3
drţave – E1 in više
(NEKRITIČNA)

-

-

642/53

ROMUNIJA / tranzitna
– E2 in više
(NEKRITIČNA)
ROMUNIJA / tranzitna
– E3 in više
(NEKRITIČNA)
RUSKA FEDERACIJA /
bilateralno – tranzitna
(NEKRITIČNA)
RUSKA FEDERACIJA /
za in iz 3 drţave
(KRITIČNA)

642/63
643/09
643/11

100/11

BOLGARIJA / za in iz 3
drţave
(NEKRITIČNA)

100/11

BOLGARIJA / za in iz 3
drţave (
NEKRITIČNA)

-

-

-

-

-

-

-

-

112/01

BELORUSIJA /
univerzalna
(KRITIČNA)
HRVAŠKA / za in iz 3
drţave
(KRITIČNA)
FINSKA / za in iz 3
drţave
(NEKRITIČNA)
IRAN / bilateralno –
tranzitna
(NEKRITIČNA)
KAZAHSTAN /
bilateralno – tranzitna
(NEKRITIČNA)
KAZAHSTAN / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)
MOLDAVIJA / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)
MOLDAVIJA /
bilateralno – tranzitna
(NEKRITIČNA)
NORVEŠKA / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)

112/01

BELORUSIJA /
univerzalna
(KRITIČNA)
HRVAŠKA / za in iz 3
drţave
(KRITIČNA)
FINSKA / za in iz 3
drţave
(NEKRITIČNA)
IRAN / bilateralno –
tranzitna
(NEKRITIČNA)
KAZAHSTAN /
bilateralno – tranzitna
(NEKRITIČNA)
KAZAHSTAN / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)
MOLDAVIJA / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)
MOLDAVIJA /
bilateralno – tranzitna
(NEKRITIČNA)
NORVEŠKA / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)
ROMUNIJA / za in iz 3
drţave (NEKRITIČNA)

191/11
246/11
364/09
398/09
398/11
498/11
498/09
578/11

191/11
246/11
364/09
398/09
398/11
498/11
498/09
578/11
642/14

-

-

642/11

ROMUNIJA / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)
ROMUNIJA / tranzitna
– E2 in više
(NEKRITIČNA)
ROMUNIJA / tranzitna
– E3 in više
(NEKRITIČNA)
RUSKA FEDERACIJA /
bilateralno – tranzitna
(NEKRITIČNA)
RUSKA FEDERACIJA /
za in iz 3 drţave
(NEKRITIČNA)

642/53
642/63
643/09
643/11
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-

-

-

-

-

-

643/09

RUSKA FEDERACIJA /
bilateralno – tranzitna
(NEKRITIČNA)
RUSKA FEDERACIJA /
za in iz 3 drţave
(NEKRITIČNA)

643/11

752/11

ŠVEDSKA / za in iz 3
drţave
(NEKRITIČNA)

752/11

ŠVEDSKA / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)

-

-

-

-

-

-

-

-

792/11

TURČIJA / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)
TURČIJA / tranzitna –
E2 in više
(NEKRITIČNA)
TURČIJA / tranzitna –
E3 in više
(NEKRITIČNA)
UKRAJINA / tranzitna
(NEKRITIČNA)
UKRAJINA / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)
UKRAJINA / tranzitna
– E2 in više
(NEKRITIČNA)
UKRAJINA / tranzitna
– E3 in više
(NEKRITIČNA)
MAKEDONIJA / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)

792/11

TURČIJA / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)
TURČIJA / tranzitna –
E2 in više
(NEKRITIČNA)
TURČIJA / tranzitna –
E3 in više
(NEKRITIČNA)
UKRAJINA / tranzitna
(NEKRITIČNA)
UKRAJINA / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)
UKRAJINA / tranzitna
– E2 in više
(NEKRITIČNA)
UKRAJINA / tranzitna
– E3 in više
(NEKRITIČNA)
MAKEDONIJA / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)

792/53
792/63
804/03
804/11
804/53
804/63
807/11

792/53
792/63
804/03
804/11
804/53
804/63
807/11

752/11
762/09
762/11
792/11
792/53
792/63
804/03
804/11
804/53
804/63
807/11

ŠVEDSKA / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)
TADŢIKISTAN /
bilateralno tranzitna
(NEKRITIČNA)
TADŢIKISTAN / za in
iz 3 drţave
(NEKRITIČNA)
TURČIJA / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)
TURČIJA / tranzitna –
E2 in više
(NEKRITIČNA)
TURČIJA / tranzitna –
E3 in više
(NEKRITIČNA)
UKRAJINA / tranzitna
(NEKRITIČNA)
UKRAJINA / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)
UKRAJINA / tranzitna
– E2 in više
(NEKRITIČNA)
UKRAJINA / tranzitna
– E3 in više
(NEKRITIČNA)
MAKEDONIJA / za in iz
3 drţave
(NEKRITIČNA)

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
6.5 CEMT DOVOLILNICE
»Dovolilnica CEMT je večstranska dovolilnica, ki jo izda Evropska konferenca
ministrov za promet (CEMT), za mednarodni cestni prevoz blaga, ki ga opravljajo
prevozniki s sedeţem v drţavi članici CEMT, kadar se prevozi opravljajo med
drţavami članicami CEMT ali tranzitno preko ozemlja ene ali več članic CEMT z vozili,
ki so registrirana v eni od drţav članic« (3. člen ZPCP-2).
Uporaba dodeljenih dovolilnic CEMT se spremlja in vrednoti po sistemu točkovanja
opravljenih prevozov blaga. Prevoznik pridobiva točke glede na posamezno vrsto
dovolilnice CEMT v določenem obdobju in ob upoštevanju naslednjih meril:
 prevozi v tretje drţave ali iz njih;
 dvostranski prevozi;
 točkujejo se samo prevozi na določeni relaciji, za katere je dovolilnica
potrebna;
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na območju Skupnosti se za prevoze v tretje drţave ali iz njih štejejo samo
prevozi, ki jih prevoznik opravlja iz drţave članice Skupnosti v drţavo nečlanico
in obratno.

Uporabnik dovolilnice mora za vsako voţnjo voditi dnevnik voţnje v skladu s pravili
CEMT. Prevoznik mora izpolnjene liste dnevnika ob koncu vsakega meseca poslati
delivcu, ki je dovolilnico izdal, v nasprotnem primeru ga delivec ne točkuje za pretekli
mesec. V kolikor prevozniki opravijo manjše število voţenj v tretje drţave, kot je
predpisano, se jim dovolilnice odvzame (33. člen Pravilnika o delitvi dovolilnic za
mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic).
Prevoznik mora dovolilnico CEMT, ki mu je odvzeta, vrniti delivcu v osmih dneh od
prejema dokončne odločbe o odvzemu dovolilnice CEMT. Če dovolilnice CEMT v
predpisanem roku ne vrne, mu mora delivec ustaviti dodelitev vseh drugih dovolilnic,
in sicer do vrnitve dovolilnice CEMT.
Pri OZS sem pridobila podatke o pridobitvah CEMT dovolilnic za leta 2007-2009.
Tabela prikazuje vrsto dovolilnic in njeno šifro ter opombo, ali je ta CEMT dovolilnica
kritična ali nekritična.
Tabela 5: CEMT dovolilnice (2007-2009)
2007

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
2008

2009

Šifra

Dovolilnica

Šifra

Dovolilnica

Šifra

Dovolilnica

040/CE

AVSTRIJA /
CEMT
(KRITIČNA)
3AG/CE – EURO 3,
velja v A, GR in
ostalih drţavah, ne
velja v I
3AO/CE – EURO 3,
velja v A in ostalih
drţavah, ne velja v
I in GR
ITALIJA / CEMT
(KRITIČNA)
3IG/CE – EURO 3,
velja v I, GR in
ostalih drţavah, ne
velja v A
3IO/CE – EURO 3,
velja v I in ostalih
drţavah, ne velja v
A in GR
3. DRŢAVE /
CEMT
(KRITIČNA)

040/CE

AVSTRIJA / CEMT
(KRITIČNA)

040/CE

AVSTRIJA / CEMT
(KRITIČNA)

380/CE

3DR/CE

380/CE

3DR/CE

3AG/CE – EURO 3,
3AG/CE – velja v A,
velja v A, GR in
GR in ostalih
ostalih drţavah, ne
drţavah, ne velja v
velja v I
I, EURO 3 in više
3AO/CE – EURO 3,
3AO/CE – velja v A
velja v A in ostalih
in ostalih drţavah,
drţavah, ne velja v I
ne velja v I in GR,
in GR
EURO 3 in više
ITALIJA / CEMT
380/CE
ITALIJA / CEMT
(KRITIČNA)
(KRITIČNA)
3IG/CE – EURO 3,
3IG/CE – velja v I,
velja v I, GR in
GR in ostalih
ostalih drţavah, ne
drţavah, ne velja v
velja v A
A, EURO 3 in više
3IO/CE – EURO 3,
3IO/CE – velja v I in
velja v I in ostalih
ostalih drţavah, ne
drţavah, ne velja v
velja v A in GR,
A in GR
EURO 3 in više
3. DRŢAVE /
3DR/CE
3. DRŢAVE /
CEMT (KRITIČNA)
CEMT (KRITIČNA)
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3GO/CE – EURO 3,
velja v GR in ostalih
drţavah, ne velja v
A in I
3OO/CE – EURO 3,
velja v ostalih
drţavah, ne velja v
A, I in GR
-

3GO/CE – EURO 3,
velja v GR in ostalih
drţavah, ne velja v
A in I
3OO/CE – EURO 3,
velja v ostalih
drţavah, ne velja v
A, I in GR
4OO/CE – EURO 4,
velja v ostalih
drţavah, ne velja v
A, I in GR

3GO/CE – velja v GR
in ostalih drţavah,
ne velja v A in I,
EURO 3 in više
3OO/CE – velja v
ostalih drţavah, ne
velja v A, I in GR,
EURO 3 in više
4OO/CE – velja v
ostalih drţavah, ne
velja v A, I in GR,
EURO 4 in više

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
6.6 EVROPSKA KONFERENCA MINISTROV ZA PROMET (CEMT)
Evropska konferenca ministrov za promet (CEMT), ki je bila ustanovljena s podpisom
Protokola v Bruslju 17. oktobra 1953, si ţe od ustanovitve naprej prizadeva za
olajšanje mednarodnega kopenskega prometa in za povezovanje trgov. CEMT
sestavljajo ministri pristojni za promet. Znotraj tega se ministri dogovarjajo o odprtih
vprašanjih in o skupnih pristopih za izboljšanje in omogočanje racionalnega razvoja
evropskih transportnih sistemov mednarodnega pomena.
Republika Slovenija je članica CEMT ţe od 1. marca 1956, ko je sprejela Uredbo o
ratifikaciji Protokola o Evropski konferenci ministrov za transport (Uradni list FLRJMP, št. 3-13/1956).
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7 PRAVICE IN DOLŢNOSTI PREVOZNIŠTVA
Prevozniki se pri sprejetju prevoza zaveţejo, da bodo potnika ali blago prepeljali iz
začetnega kraja na drug dogovorjeni kraj. Zato je najbolje, da se sklene prevozna
pogodba med naročnikom prevoza ter prevoznikom, ki bo opravil prevoz. Za
prevoznika se šteje tako tisti, ki se ukvarja s prevozom kot redno dejavnostjo, kot
tudi vsak drug, ki se s pogodbo zaveţe, da bo za plačilo opravil prevoz blaga ali
potnikov.
7.1 PREVOZNO PRAVO
Dolţnosti in pravice prevoznikov so dodobra določene v prevoznem pravu, ki je
določeno znotraj prometnega prava (slika 5). Prevozno pravo je posebna pravna
podpanoga v okviru gospodarskega prava, ki obsega prevoz tovora (stvari, blaga,
pošiljk) in oseb (potnikov) ter posle oz. dejavnosti, ki so povezane s tovorom.
Najpomembnejše značilnosti prevoznega prava sta interdisciplinarnost (povezanost
različnih pravnih panog, podpanog in področij) in internacionalnost (prevozno pravo
je tako rekoč po definiciji mednarodno obarvano). Ravno ta druga značilnost
prevoznega prava je zahtevala čim večje poenotenje12 pravnih pravil v prevoznem
pravu.
Glede na različna prevozna sredstva, za katera veljajo raznovrstna pravna pravila, se
prevozno pravo tradicionalno deli na pomorsko, rečno, letalsko, ţelezniško in cestno
pravo.
V okviru prevoznega prava lahko ločimo dve skupini pravnih pravil:
 javnopravna pravila, npr. upravnopravne določbe, ki se navezujejo na varnost
prevoza
 zasebnopravna
pravila,
npr.
prevozne
pogodbe,
zunajpogodbena
odškodninska odgovornost prevoznika.
Na sliki številka 5 je prikazana ureditev in področja prometnega prava, med katero
spada tudi zgoraj omenjeno prevozno pravo.

12

Poenotenje oz. unifikacija prava pomeni proces poenotenja oz. izenačevanja prava, bodi s
poenotenjem prakse ali s pravnimi akti.
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Slika 5: Prevozno pravo
PROMETNO PRAVO
Pravna ureditvena prenova
snovi po cevovodih
Telekomunikacijsko pravo
Poštno pravo
Pravna ureditvena prenova
električne energije

Prevozno pravo
Pomorsko pravo
Ureditev prevoza v notranji plovbi
Letalsko pravo
Vesoljsko pravo
Železniško pravo
Cestno pravo
Multimodalni prevoz
Prevoz z žičnicami

Posli, povezani s prevozom
Carinsko pravo
Transportno zavarovalno
pravo
Vir: Pavliha (2000, str. 35)
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7.2 PREVOZNA POGODBA
Prevozne oziroma transportne pogodbe so opredeljene kot dvostransko obvezne
pogodbe. Bistvo vsake prevozne pogodbe je, da se prevoznik z njo zavezuje, da bo
prepeljal potnika ali tovor od odhodnega kraja do namembnega kraja oz. do
prejemnika, potnik oz. pošiljatelj pa mu mora za to storitev plačati določen znesek
oziroma voznino ali prevoznino. Ker zakon ne predpisuje oblike take pogodbe, zato
lahko sklepamo, da gre za neformalno pogodbo, ki nastane s sporazumom med
strankama.
Bistveni elementi pogodbe o prevozu so predmet pogodbe, to je sam prevoz kakšne
osebe ali kakšne stvari z enega kraja na drug, prevozna cena, plačilo ter voznina.
Nebistveni elementi pogodbe so lahko določene o poti, načinu prevoza, pakiranju,
načinu natovarjanja oziroma raztovarjanja, prevzemu blaga, kdo je dolţan opraviti
natovarjanje oziroma iztovarjanje itd. Primer pogodbe o prevozu blaga je v prilogah
št. 17 in 18.
Pogodba o prevozu blaga je posebna pogodba blagovnega prometa, ki vsebuje
določene elemente podjemne pogodbe, prav tako pa tudi elemente mandata oziroma
naloga. Pogodbeni stranki pri pogodbi o prevozu blaga sta pošiljatelj13 in prevoznik. S
prevozno pogodbo pogosto nastajajo tudi pravice in obveznosti do tretje osebe, tj.
prejemnik blaga. Prevoznik in pošiljatelj se namreč dogovorita, da se prevoz opravi v
korist prejemnik. Prejemnik tako pridobi pravico, da v določenem trenutku, ko blago
prispe v namembni kraj, sprejme korist iz te pogodbe in vstopi s tem v pogodbo.
Temeljno pravilo je, da pošiljatelj izroči prevozniku blago zaradi realizacije
dogovorjenega prevoza. Prevoznik pa je dolţan prepeljati blago v nespremenjenem
stanju in jih izročiti na določenem kraju prejemniku ali kateri drugi pooblaščeni osebi.
OZ določa pravila o obveznostih pošiljatelja, da podrobneje seznani prevoznika o
lastnostih blaga ter vrsti prevoza. V primeru, da gre za prevoz nevarnih snovi, mora
biti prevoznik opozorjen, kaj prevaţa, kako mora biti blago shranjeno med prevozom,
da ne pride do morebitnih nesreč oz. neprijetnih posledic. V primeru da gre za
dragocenejše blago, mora pošiljatelj o vrednosti blaga obvestiti prevoznika. Posebni
primeri so določeni v posebnih predpisih, ki so določeni zaradi zagotavljanja varnosti
v javnem prometu ter omogočanja prevoza blaga s posebnimi lastnostmi. Gre za
posamezne dolţnosti pošiljatelja do prevoznika zaradi uspešne realizacije
dogovorjenega prevoza blaga.
Pogodba o prevozu oseb je podjemna pogodba, ki je dobila določene posebne
značilnosti. Bistvo prevozne pogodbe pri prevozu oseb je, da se prevoznik zaveţe, da
bo opravil prevoz ene ali več oseb varno, s tistim prevoznim sredstvom in mestom
oz. sedeţem, ki sta določena v prevozni pogodbi, kakor tudi s tistimi udobnostmi in
higienskimi pogoji, ki se glede na vrsto prevoznega sredstva in dolţino poti štejejo za
nujne. Pogodba je običajno evidentirana z vozovnico, vendar njen obstoj ni odvisen
13

Pošiljatelj je oseba, v imenu katere se predaja stvar za prevoz.
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od izdaje te prevozne te prevozne listine. Prevoznik je odgovoren za varnost potnikov
od začetka do konca prevoza. Škodo nastalo zaradi okvare zdravja, poškodbe ali
smrti potnika, razen če je nastala zaradi potnikovega dejanja ali iz zunanjega vzroka,
mora prevoznik povrniti.
Pravno razmerje, ki nastane s prevozom oseb ali blaga, je urejeno z določbami
Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ) (Uradni list RS, št. 81/2001, 97/2007),
ki se nanašajo na pogodbo o prevzemu, le v primeru, ko prevoz opravi za plačilo
oseba, ki ima lastnost prevoznika. Predvsem je v pojmu prevoz določeno, da se
prevoznik zavezuje, da bo opravil prevoz, potnik oziroma pošiljatelj blaga pa, da bo
prevozniku za to dal določeno plačilo oz. nagrado.
Namen vsakega pogodbene razmerja je, da dolţnik izpolni obveznost in s tem
povzroči prenehanje pogodbenega razmerja. Posledice kršitve pogodbenih obveznosti
je praviloma odškodninska obveznost pogodbene stranke. Za nastanek odškodninske
obveznosti morajo pogodbene stranke imeti izpolnjene predpostavke, in sicer škodni
dogodek, škoda, vzročna zveza med škodnim dogodkom in škodo ter odgovornost
subjekta za škodo.
Prevoznik pa odgovarja za škodo, nastalo zaradi zamude, razen če je zamuda nastala
zaradi kakšnega dejstva, ki izključuje njegovo odgovornost za izgubo ali poškodbo
blaga. Temeljni pojavni obliki prevoznikove odgovornosti na podlagi prevozne
pogodbe sta:
- odgovornost zaradi izgube ali poškodbe stvari med prevozom in
- odgovornost za zamudo med prevozom.
Prevoznik odgovarja za morebitno izgubo ali poškodovanje blaga v času od njenega
prevzema do izročitve, razen če je bila posledica dejanja upravičenca, lastnosti
pošiljke ali zunanjih vzrokov14, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se jih tudi ne
izogniti ali jih odvrniti.
OZ določa, da odškodninska terjatev za škodo, ki je nastala s prekršitvijo pogodbene
obveznosti, zastara v času, ki je določen za zastaranje te obveznosti, kar je v
potniškem prometu običajno dve ali tri leta.

Pri zunanjih vzrokih je upoštevana višja sila – neobvladljiv dogodek. Dogodek mora biti izreden,
stranka nanj ni mogla računati oz. ga preprečiti.
14
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8 PRAKTIČEN PRIMER: POSTOPEK PRIDOBITVE LICENCE
AVTOPREVOZNIKA
Sam postopek pridobitve licence avtoprevoznika je dokaj preprost in hiter, v kolikor
podjetnik izpolnjuje vsa zakonsko potrebna dokazila, ki jih mora predloţiti sami vlogi
za izdajo licence ali licence Skupnosti.
Poglejmo si primer samostojnega podjetnika, ki bi ţelel pridobiti licenco za
opravljanje prevoza blaga v mednarodnem cestnem prometu. Kot določa zakon, si
morajo samostojni podjetniki pridobiti licenco za opravljanje prevozov pri Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije.
8.1 POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE
Licenco se pridobi na podlagi vloge, ki si jo podjetnik lahko najde na spletnih straneh
OZS ali pa se osebno oglasi na zbornici.
Na vlogi samostojni podjetnik izpolni naslednje podatke:
- vlagateljevi podatki – ime, priimek, enotna matična številka občana in davčna
številka ter telefon in naslov, na katerem je dosegljiv,
- podatki samostojega podjetnika – označba obrata oz. firma, matična številka
obrata ter naslov obrata, obkroţi se, ali je podjetnik zavezanec za DDV ter
identifikacijska številka,
- podatki odgovorne osebe – ime, priimek, enotna matična številka občana in
davčna številka ter telefon in naslov, na katerem je dosegljiv,
- podjetnik izpolni vrste prevozov, za katere ţeli pridobiti licenco ali licenco
Skupnosti,
- število vozil, s katerimi bo opravljal prevoze – skupno število vozil, ter
registrske oznake vozil ter NOx15 in standard kvalitete vozil16,
- kraj, datum in podpis podjetnika.
Potrebna priloga za pridobitev licence za samostojnega podjetnika posameznika je
priglašena dejavnost – 49.410 Cestni tovorni promet (področje H – promet in
skladiščenje). V mojem primeru je podjetnik ţe od prej priglašen kot s.p., vendar
mora dejavnost 49.410 Cestni tovorni promet še dodatno priglasiti. To lahko opravi
na eni izmed E-VEM točk po celotni Sloveniji ali na izpostavi AJPES-a. Vlogi priloţi
sklep o spremembi vpisa v poslovni register Republike Slovenije s priglašeno
dejavnostjo 49.140 Cestni tovorni promet.

15
16

NOx – izmerjena emisija izpušnih plinov
Ekološka kakovost voznega parka (Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5)
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Samostojni podjetnik avtoprevoznik mora imeti v Republiki Sloveniji registrirano
tovorno vozilo. Vlagatelj vloge izkazuje lastništvo vozila s kopijo prometnega
dovoljenja. Ima eno tovorno vozilo, s katerim ţeli opravljati prevoze blaga, ki je v
lasti leasingodajalca, zato mora kopiji prometnega dovoljenja priloţiti tudi kopijo
leasing pogodbe, iz katere je razviden čas trajanja leasinga.
Prevoznik mora izkazati tudi spričevalo o opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za odgovorno osebo za vrste prevozov, ki jih ţeli opravljati. Na vlogi
obkroţi prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu. Ker vlagatelj sam nima
opravljenega preizkusa, mora zaposliti delavca na delovno mesto odgovorne osebe
za prevoze. Tako mora vlogi predloţiti pogodbo o zaposlitvi odgovorne osebe,
pooblastilo tej osebi za opravljanje nalog odgovorne osebe za prevoze ter priloţiti
njegovo spričevalo o opravljenem preizkusu za mednarodni cestni promet za prevoz
blaga.
Eden izmed dokazil za pridobitev licence Skupnosti je tudi izkaz finančne sposobnosti
v vrednosti 9.000 EUR. ZPCP-2 predpisuje eno izmed petih moţnosti, s katerimi
prevoznik lahko izkaţe finančno sposobnost. V mojem primeru bo prevoznik izkazal
finančno sposobnost s seznamom posameznih opredmetenih osnovnih sredstev, v
katerega je vpisano vozilo, na podlagi računa o nakupu tovornega vozila.
Dober ugled, ki je tudi eno izmed dokazil, pa mora prevoznik izkazati z dvema
ustreznima potrdiloma o nekaznovanosti, ki jih pridobi na Ministrstvu za pravosodje.
Potrdilo o nekaznovanosti za kazniva dejanja ter potrdilo o nekaznovanosti za
prekrške ob predloţitvi vloge skupaj s prilogami, ne smeta biti starejša od
devetdesetih dni od datuma izdaje potrdila. Potrdili o nekaznovanosti pa mora
predloţiti tudi odgovorna oseba za prevoze, zaposlena pri prevozniku. Izpisek iz
kazenske evidence in evidence prekrškov lahko pridobi tudi OZS po uradni dolţnosti,
vendar le ob pisni privolitvi prevoznika ter odgovorne osebe.
Prevoznik mora plačati tudi stroške nadomestila izdaje licence. Dokazilo o plačilu
nadomestila predloţi vlogi kot eno izmed prilog.
Ko ima podjetnik zbrane vse potrebne dokumente, lahko pošlje vlogo skupaj s
prilogami preko OOZ na OZS ali posreduje dokumentacijo na naslov OZS ali pa jo
osebno dostavi na OZS, kjer mu v roku petnajstih dni od prejema popolne vloge
licenco Skupnosti tudi izdajo.
8.2 PRENEHANJE DEJAVNOSTI PREVOZNIŠTVA
Ko ţeli prevoznik prenehati opravljati prevozniško dejavnost, se mora zglasiti na eni
izmed vstopnih E-VEM točk ali pri AJPES-u ter priglasiti prenehanje opravljanja
dejavnosti najmanj petnajst dni pred predvidenim datumom prenehanja.
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Prav tako je podjetnik dolţan v roku tridesetih dni od dneva prenehanja opravljanja
dejavnosti na DURS vloţiti Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz
dejavnosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Iz tega obračuna morajo biti
razvidni prihodki in odhodki, ki so nastali do dneva prenehanja opravljanja
dejavnosti.
Licenco skupaj z vsemi izdanimi izvodi licence ter porabljene in neporabljene
dovolilnice mora prevoznik vrniti izdajatelju licence v roku osmih dni od prenehanja
opravljanja dejavnosti.
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9

ZAKLJUČEK

Pri dejavnosti avtoprevozništva v Sloveniji smo se srečali z različnimi zakonsko
predpisanimi podlagami za opredelitev transporta v celoti ter opravljanje dejavnosti
avtoprevozništva.
Sam razvoj transportnega sektorja pa poleg gospodarskih razmer in strukture
gospodarstva pogojuje tudi umestitve drţave v širše okolje. Pri tem je posebej
pomembna kvalitetna transportna infrastruktura in urejena logistika, kar omogoča
konkurenčno ponudbo tranzitnim tokovom.
Področje, oddelek, skupina, razred in podrazred so ravni dejavnosti (po določeni in
zaporedni hierarhiji) šifranta Uredbe o standardni klasifikaciji gospodarske dejavnosti,
ki sluţi za potrebe zbiranja, evidentiranja, obdelovanja, analiziranja, posredovanja in
izkazovanja
statističnih
podatkov
glede
na
gospodarsko
dejavnost.
Za laţje razumevanje navajam primer razdelitve določene dejavnosti: Področje H –
promet in skladiščenje ureja oddelka kopenski promet in cevovodni transport pod
številko 49. S strani transporta SKD klasificira prevoz blaga ter potnikov, ki so
razvrščeni v podrazrede s šifro dejavnosti: 49.320 - Obratovanje taksijev, 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet in 49.410 - Cestni tovorni promet.
Dejavnost je razdeljena na pridobitno (vsaka dejavnost na trgu s ciljem ustvarjanja
dobička) in nepridobitno (vse organizacije na trgu, ki niso ustanovljene s ciljem
ustvarjanja dobička) dejavnost. Druţbe smejo opravljati tiste dejavnosti, ki so
opredeljene v aktu o ustanovitvi, ne smejo pa opravljati tistih, katerim je to zakonsko
prepovedano opravljati kot z gospodarskimi posli.
Pravna podlaga za realizacijo cilja opravljanja dejavnosti prevozništva je opredeljena
v Zakonu o prevozih v cestnem prometu ter tudi v različnih pravilnikih. S
podeljevanjem licenc se zagotavlja predvsem prevoze, katerih namen je pritegnitev
potnikov k uporabi sistema javnega prevoza na področju cestnega potniškega
prometa. Tako lahko potniki aktivno uporabljajo javni avtobusni promet ter avtotaksi
prevoze. Pri prevozu blaga je bistvenega pomena licenca za opravljanje prevoza
blaga, v primeru mednarodnih prevozov blaga pa tudi dovolilnice.
Pri pogledu podatkov o številu prevoznikov oziroma vozil po letih pri Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije, ki so opravljali prevoze potnikov, lahko ugotovimo, da
je teh prevoznikov oziroma vozil iz leta v leto več. Pri prevozih blaga pa ostaja število
prevoznikov v letošnjem letu na enaki ravni kot leto poprej.
Samostojni podjetnik (s.p.) in druţba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) prevladujeta
kot najpogostejši izbiri pravnoorganizacijske oblike za opravljanje transportnih
dejavnosti. Glavna razlika med njima je v tem, kdo nosi riziko odgovornosti. Bistvena
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razlika je tudi pri kateri zborici si prevoznik pridobi licenco za opravljanje prevozov.
Katera izmed pravnoorganizacijskih oblik, s.p., d.o.o., ali katera druga, bi lahko bila
najboljša za opravljanje obrtnih dejavnosti, je teţko povedati, saj je to odvisno
predvsem od oblike dejavnosti, poslovnih ciljev interesnih udeleţencev in davčne
spretnosti le teh.
S področja prevozov v cestnem prometu Ministrstvo za promet RS pripravlja zakone
in podzakonske predpise s področja prevozov v cestnem prometu, vodi evidence o
izdanih licencah prevoznikom, o izdanih licencah Skupnosti ter o vozilih, prijavljenih
za cestni prevoz potnikov ali blaga v cestnem prometu. Prav tako je s strani
Ministrstva za promet podeljeno javno pooblastilo za podeljevanje licenc ter
dovolilnic, ki je podeljeno Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ki izdaja dokumente
samostojnim podjetnikom ter Gospodarski zbornici Slovenije, ki podeljuje dokumente
vsem ostalim statusno ograniziranim druţbam.
Ministrstvo za promet RS preda določeno kvoto dovolilnic za posamezno drţavo
delilcema, ki delita dovolilnice vsaka za tiste prevoznike, katerim sta izdali licenco, pri
tem pa upošteva število pravilno uporabljenih dovolilnic v preteklem letu. Dovolilnice
so lahko kritične ali nekritične.
Prevozno pravo podrobneje opredeljuje dolţnosti in pravice avtoprevoznika,
pošiljatelja ter v določenih primerih tudi prejemnika blaga. Vsak udeleţenec takega
prevoznega cikla ima svoje pravno razmerje, ki je podrobneje opredeljen v prevozni
pogodbi.
Kot praktični primer sem prikazala postopek pridobitve licence za opravljanje prevoza
blaga v mednarodnem cestnem prometu, ki je ob predloţitvi vseh potrebnih dokazil
zelo enostaven ter hiter. Prevozniku pristojni organ izda odločbo o podelitvi licence,
osnovno licenco ter izvod za posamezno vozilo s katerim bo prevoznik opravljal
prevoze, za dobo petih let. V primeru prenehanja dejavnosti pa mora prevoznik
obvestiti izdajatelja licence ter vrniti licenco skupaj s pripadajočimi izvodi.
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Priloga 17: Prva stran Prevozne pogodbe
PREVOZNA POGODBA

ki sta jo sklenila
Podjetje____________________________________________________________
MŠPS _______________________,
davčna št. SI_________________,
naslov _____________________________________________________________,
ki ga zastopa ________________________________________________________
( v nadaljevanju: naročnik)
in
Podjetje ____________________________________________________________
MŠPS ______________________,
Davčna št. SI________________,
naslov _____________________________________________________________,
ki ga zastopa ________________________________________________________
(v nadaljevanju: prevoznik)
1. člen
(1) S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita, da bo prevoznik osebno, s svojim
tovornih vozilom reg.št. ________________, znamka vozila ___________________
za naročnika v času od dne ____________ do najkasneje dne _____________ na
relaciji
od
_____________________________
(naslov)
do
__________________________ (naslov) prepeljal naročnikovo pohištvo.
(2) Naročnik bo prevozniku prevoz plačal po ceni _________EUR za vsak kilometer
opravljane poti ter stroške cestnin.
(3) Na račun prevoznine plača naročnik ob sklenitvi te pogodbe prevozniku
akontacijo v znesku ___________EUR.
(4) Preostanek prevoznine in stroške cestnin bo naročnik plačal prevozniku na
podlagi obračuna prevoznika v roku osmih (8) dni po prejemu računa, na
transakcijski račun št. _____________________ pri banki _____________________.
2. člen
(1)
Naročnik je dolţan stvari, ki so namenjene za prevoz, ustrezno zapakirati, da
zaradi prevoza na njih ne bi nastala kakšna škoda ter prevoznika opozoriti na

Priloga 18: Druga stran Prevozne pogodbe
morebitne stvari posebne vrednosti. Prevoznik lahko odkloni prevoz določene stvari,
če meni, da je za dogovorjeni prevoz pomanjkljivo zapakirana.
(2) Prevoznik je dolţan naročnikove stvari prevzeti na naročnikovem domu, na
zgoraj navedenem naslovu in jih izročiti naročniku ali njegovemu očetu
_______________________, na zgoraj navedenem naslovu.
3. člen
Prevoznik je dolţan naročniku pred odhodom izdati potrdilo o prevzemu blaga s
točno specifikacijo posameznih stvari, prevzetih za prevoz.
4. člen
Če med prevozom pride do ovire, ki bi podaljšala čas prevoza za _________ dni/ur,
potem je dolţan prevoznik o tem takoj obvestiti naročnika in ravnati po njegovih
navodilih.
5. člen
Prevoznik v času od prevzema do izročitve odgovarja naročniku za polno vrednost
med prevozom izgubljenih ali poškodovanih stvari.
Naročnik:
________________

Prevoznik:
___________________

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija za promet
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IZJAVA
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Statuta Univerze v Ljubljani
izjavljam,
da sem avtorica diplomskega dela z naslovom:

DEJAVNOST AVTOPREVOZNIŠTVA.
S podpisom se strinjam z objavo diplomske naloge na internetu.
Ljubljana, december 2009.
_____________________________
(podpis)

Lekturo diplomskega dela je opravil Miroslav OSOJNIK.

_____________________________
(podpis)
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