
Kako do kode 95? 
 

ZAKON O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU 
NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO  

(ZPCP-2-NPB1) 
 

37. člen 
(temeljne kvalifikacije) 

 
(1) Za pridobitev temeljnih kvalifikacij ni potrebna predhodna pridobitev vozniškega dovoljenja. 
 
(2) Kandidat pridobi temeljne kvalifikacije na naslednje načine: 
- s preizkusom znanja, 
- s pospešenim pridobivanjem temeljnih kvalifikacij. 
 
(3) Način pridobitve temeljne kvalifikacije, ki vključuje samo preizkus znanja, obsega samo praktični in 
teoretični preizkus. Po uspešno opravljenem preizkusu se kvalifikacije potrdijo s spričevalom iz točke a) 
osmega odstavka tega člena. 
 
(4) Način pospešenega pridobivanja temeljnih kvalifikacij vključuje obvezno obiskovanje tečaja, ki se konča s 
preizkusom znanja. Po uspešno opravljenem preizkusu se kvalifikacije potrdijo s spričevalom iz točke b) 
osmega odstavka tega člena. 
 
(5) Vozniki, ki so pridobili spričevalo o strokovni usposobljenosti, kakor je določeno v 23. členu tega zakona, 
so oproščeni preizkusov iz tretjega in četrtega odstavka tega člena v zvezi z vsebinami iz teh preizkusov, ki 
jih določa prvi odstavek 23. člena. 
 
(6) Temeljne kvalifikacije se pridobijo s sistemom pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije, poklicnim 
izobraževanjem za voznike in vsakim drugim izobraževanjem oziroma usposabljanjem, ki izpolnjuje zahteve 
tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi. Katalog znanj za pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije, program poklicnega izobraževanja za voznike ali drug program izobraževanja oziroma 
usposabljanja morajo obsegati vsebino znanj, določenih s predpisom ministra iz 43. člena tega zakona, 
katalog znanj ali program izobraževanja oziroma usposabljanja pa mora pred začetkom njegovega izvajanja 
potrditi minister. Izvajalci nacionalnih poklicnih kvalifikacij, poklicnega izobraževanja za voznike ali drugega 
izobraževanja oziroma usposabljanja morajo imeti pooblastilo ministra iz prvega odstavka 41. člena. Po 
uspešno pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji, končanem poklicnem izobraževanju za voznike ali 
drugem izobraževanju oziroma usposabljanju se pridobljene temeljne kvalifikacije potrdijo z ustreznim 
spričevalom iz sedmega odstavka tega člena. To spričevalo se izroči udeležencu poleg listin, ki jih 
predvideva nacionalna poklicna kvalifikacija, program poklicne šole ali drugega izobraževanja oziroma 
usposabljanja. 
 
(7) Spričevala, ki potrjujejo temeljne kvalifikacije, so: 
a) spričevalo, podeljeno na podlagi preizkusa ali 
b) spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene temeljne kvalifikacije. 

38. člen 
(pravica vožnje) 

 
(1) Vozniki vozil, namenjenih za prevoz blaga, smejo voziti: 
1. od 18. leta:  

- vozilo vozniških kategorij C in C + E, če imajo spričevalo iz točke a) sedmega odstavka prejšnjega člena; 
- vozilo vozniških kategorij C1 in C1 + E, če imajo spričevalo iz točke b) sedmega odstavka prejšnjega 
člena; 

2. od 21. leta vozilo vozniških kategorij C in C + E, če imajo spričevalo iz točke b) sedmega odstavka 
prejšnjega člena. 
 
(2) Vozniki vozil, namenjenih za prevoz potnikov, smejo voziti: 
1. od 21. leta:  

- vozilo vozniških kategorij D in D + E za prevoz potnikov na linijskih prevozih, ki niso daljši od 50 
kilometrov, in vozilo vozniških kategorij D1 in D1 + E, če imajo spričevalo iz točke b) sedmega odstavka 



prejšnjega člena; 
- vozilo vozniških kategorij D in D + E, če imajo spričevalo iz točke a) sedmega odstavka prejšnjega člena; 

2. od 23. leta vozilo vozniških kategorij D in D + E, če imajo spričevalo iz točke b) sedmega odstavka 
prejšnjega člena. 
 
(3) Vozniki iz prvega odstavka tega člena, ki prevažajo blago in imajo spričevalo iz sedmega odstavka 
prejšnjega člena za eno od kategorij iz prvega odstavka tega člena, so oproščeni pridobivanja takšnega 
spričevala za vse druge kategorije vozil iz prvega odstavka tega člena. 
 
(4) Vozniki iz drugega odstavka tega člena, ki prevažajo potnike in imajo spričevalo iz sedmega odstavka 
prejšnjega člena za eno od kategorij iz drugega odstavka tega člena, so oproščeni pridobivanja takšnega 
spričevala za vse druge kategorije vozil iz drugega odstavka tega člena. 
 
(5) Od voznikov, ki prevažajo blago in razširijo ali spremenijo svoje dejavnosti tako, da prevažajo potnike, ali 
obratno, ter imajo spričevalo iz sedmega odstavka prejšnjega člena, se ne zahteva, da ponavljajo skupni del 
temeljnih kvalifikacij, ampak le dele, ki so specifični za nove kvalifikacije. 
 
(6) Domači prevoznik ali prevoznik Skupnosti ne sme dati v upravljanje svojega vozila iz 35. člena tega 
zakona, če voznik ni upravičen voziti takega vozila skladno s prvim in drugim odstavkom tega člena. 


