
ČAS VOŽNJE, ODMORI, POČITKI VOZNIKOV 

Evropska direktiva 561/2006 izrecno navaja, da so potovalne agencije oz. 

organizatorji (tudi skupine) potovanja in njeni podizvajalci odgovorni za načrt 

časa prevoza in kršitve izhajajoč iz nespoštovanja navedene direktive.  

 

Direktiva smiselno med drugim opredeljuje sledeče: 

 

ČE PREVOZ OPRAVLJA EN VOZNIK: 

DNEVNI ČAS VOŽNJE: ne sme presegati 9 UR 

ODMOR MED VOŽNJO: po 4,5 ure vožnje najmanj 45 minut odmora (15 + 30 min) 

ČASOVNA ODSOTNOST: 13 ur + 11 ur dnevnega počitka  ALI 

ČASOVNA ODSOTNOST: 15 ur + 9 ur dnevnega počitka – največ 3 krat tedensko 

 

 

ČE PREVOZ OPRAVLJATA DVA VOZNIKA: 

DNEVNI ČAS VOŽNJE: največ 18 ur dnevno oba voznika skupaj; 

ODMOR MED VOŽNJO: po 4,5 ure vožnje najmanj 45 minut odmora (15 + 30 min) – 

lahko koristi med vožnjo drugega voznika; 

ČASOVNA ODSOTNOST: največ 21 ur, nato obvezno dnevni počitek. 

 



ČAS VOŽNJE, ODMORI, POČITKI VOZNIKOV 

DNEVNI POČITKI ZA VOZNIKE:  

11 ur na dan oz. skrajšan počitek 9 ur največ 3 - krat tedensko.  

 

TEDENSKI POČITKI ZA VOZNIKE: 

Pri daljših potovanjih po šestih dneh dela  45 ur tedenskega počitka oz. 

najmanj 24-ur počitka. 

 

 



VOZNI PARK – turistični 

Znamka: Mercedes 

Kapaciteta: 45 - 51 sedežev + dodatni sedež za vodnika 

Oprema: klima, dvd, cd, hladilnik, visok prtljažnik, mikrofon 



 

Znamke : Mercedes 

Kapaciteta: 34 sedežev + sedež za vodnika 

Oprema: klima, dvd, cd, hladilnik, prtljažnik, mikrofon 

 

VOZNI PARK – turistični midi  



 

Znamke: Mercedes, Iveco 

Kapaciteta: 50 – 55 sedežni + sedež za vodnika v določenih avtobusih 

Oprema: Klima, mikrofon, radio, visok ali nizki prtljažnik, 

                Nekateri imajo tudi: cd, dvd, hladilnik,  

  

VOZNI PARK – standardni 



VOZNI PARK – minibusi 

 

Znamke: Peugeot, Mercedes, Iveco 

Kapaciteta: 15-, 18- in 19-sedežni + dodatni sedež za vodnika 
 

klima, cd, mikrofon 
 

prtljažnik za smuči na 18-sedežnem busu 

prtljažnik in DVD predvajalnik na 19 sedežnem busu 

  



Želimo vam brezskrbne poti in  

polno lepih doživetij 


