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ZBIRNI POVZETEK POROČILA 

 

 

 

•63.970,15 eur / letni ravniSKUPNI PRIHRANKI

•Ukrep sprememba cene izkaznice o vozniških 
kvalifikacijah je bil realiziran s sprejetjem  Sklepa 
o določitvi cene izkaznice o vozniških 
kvalifikacijah (Uradni  list RS št. 32/18), s katerim 
je bila sprejeta nižja cena izkaznice.

VSEBINA SPREMEMB

• fizične osebe - poklicni vozniki tovornih vozil 
in avtobusov

• populacija = 5491 izdanih izkaznic o 
vozniških kvalifikacijah/letni ravni

NA KOGA SO VPLIVALE 
SPREMEMBE?

.

• Cena za izdajo izkaznice o vozniških 
kvalifikacijah se je znižala na podlagi 
Sklepa o določitvi cene izkaznice o 
vozniških kvalifikacijah Uradni  list RS št. 
32/18) iz 22,85 eur na 11,20 eur.

KAJ OBSEGAJO 
SPREMEMBE?
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UVODNA POJASNILA 

NAMEN  IN CILJ EVALVACIJE 

Namen evalvacije je ugotoviti, kolikšna je finančna razbremenitev poklicnih voznikov 

tovornih vozil in avtobusov, ki  podajo vlogo na upravno enoto za izdajo izkaznice o 

temeljni poklicni kvalifikaciji. Cilj evalvacije je oceniti kvantitativne učinke nižje cene 

izkaznice o vozniških kvalifikacijah, določene s Sklepom o določitvi cene izkaznice o 

vozniških kvalifikacijah (Uradni list RS št. 32/18). 

Opredelitev zakonodaje 

Ukrep sprememba cene izkaznice o vozniških kvalifikacijah je bil realiziran s sprejetjem 

Sklepa o določitvi cene izkaznice o vozniških kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 32/2018), 

ki je določil nižjo ceno izkaznice.   
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1 IZHODIŠČA 

1.1  TEMELJNA POKLICNA KVALIFIKACIJA  

Zakon o prevozih v cestnem prometu1 je implementiral določbo Direktive  Evropskega 

parlamenta in Sveta 2003/59/ES z dne 15. julija 2003 o temeljnih kvalifikacijah in rednem 

usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov na podlagi 

katere morajo poklicni vozniki  avtobusov (kategorije D, D+E, D1 in D1+E) in za voznike 

težjih tovornih vozil (C, C+E, C1 in C1+E ) pridobiti temeljne kvalifikacije. Z uvedbo 

temeljne poklicne kvalifikacije se je ukinil program izvajanja Nacionalne poklicne 

kvalifikacije voznik/voznica v cestnem prometu.  

Vozniki navedenih kategorij morajo kot dokazilo o pridobljeni temeljni kvalifikaciji imeti v 

vozniškem dovoljenju vpisano kodo Evropske unije "95" ali imeti izkaznico o vozniških 

kvalifikacijah, ki izkazuje, da ima voznik pridobljeno kvalifikacijo. 

Kdo potrebuje temeljno poklicno kvalifikacijo - kodo EU 95? 

Temeljno poklicno kvalifikacijo - kodo 95, potrebujejo vozniki, ki so državljani držav članic 

Evropske skupnosti in vozniki, ki so državljani tretjih držav in so zaposleni pri podjetju s 

sedežem v državi članici ali zanj delajo (vozniki) in ki opravljajo cestne prevoze v 

Republiki Sloveniji po javnih cestah in pri tem uporabljajo: 

- vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorij C1, C1 + E, C ali C + 

E, kakor določa Direktiva Sveta 91/439/EGS z dne 29. julija 1991 o vozniških 

dovoljenjih (UL L št. 237, z dne 24. 8. 1991, str. 1, z vsemi spremembami; v 

nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 91/439/EGS), ali vozniško dovoljenje, 

priznano kot enakovredno; 

- vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorij D1, D1 + E, D ali D + 

E, kakor določa Direktiva Sveta 91/439/EGS, ali vozniško dovoljenje, priznano kot 

enakovredno. 

Vpis kode v vozniško dovoljenje, kakor tudi izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah 

izvajajo upravne enote. 

                                                 

1 Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4236 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4236
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1.2 PRIDOBITEV TEMELJNE POKLICNE KVALIFIKACIJE  

 Temeljna poklicna kvalifikacija se prizna vozniku: 

• ki ima pridobljeno nacionalno kvalifikacijo voznik oziroma voznica, v kolikor je to 

pridobil za prevoz potnikov (kategorije D1, D1+E, D ali D+E) do 10. 9. 2008, za 

prevoze blaga (kategorije C1, C1+E, C ali C+E)  pa do 10. 9. 2009; 

• je vpisan v uradno evidenco zbornice voznikov pri GZS ali OZS; 

• ima potrdilo delodajalca, da je na dan 3. 8. 2001 opravljali delo voznika; 

• ki je zaključil srednje poklicno izobraževanje (3 leta) in si pridobil poklic voznika 

od 29. 12. 2006 dalje.  

 

 S pridobitvijo spričevala o temeljni poklicni kvalifikaciji 

Vozniki, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev temeljne kvalifikacije po zgoraj 

navedenih pogojih, lahko pridobijo temeljne kvalifikacije v skladu z zakonom na 

naslednja načina: 

• z načinom pospešene pridobitve temeljnih kvalifikacij: tečaj, ki obsega 140 ur, 

vsaj 10 ur vožnje ustrezne kategorije, pisni preizkus znanja ali 

• s preizkusom znanja: teoretični (najmanj 4 ure) in praktični (najmanj 2 uri) 

preizkus znanja 

1.3  VOZNIKI OPROŠČENI PRIDOBIVANJA TEMELJNE POKLICNE KVALIFIKACIJE 

Obveznosti pridobitve temeljnih poklicnih kvalifikacij in rednega usposabljanja so 

oproščeni vozniki, navedeni v 36. členu zakona2.in sicer: 

• vozil, pri katerih največja dovoljena hitrost ne presega 45 km/h; 

• vozil, ki jih uporabljajo slovenska vojska, policija, civilna zaščita ali gasilci; 

• vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične 

izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso 

bila dana v uporabo; 

• vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne 

akcije, in vozil za prevoz poškodovanih in pokvarjenih vozil; 

                                                 
2 

• Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP – 2) Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno 

besedilo in 67/19) http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4236 
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• vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti 

vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem 

usposabljanju; 

• vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem 

delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost; 

• vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe 

• vozil, ki so v okviru izvajanja servisa ali popravila v mehanični delavnici na 

poskusni vožnji. 

1.4 ZAKONSKI OKVIR  

Obvezno pridobitev temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje določajo naslednji 

predpisi: 

• Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP – 2) Uradni list RS, št. 6/16 – uradno 

prečiščeno besedilo in 67/19); 

• Pravilnik o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu 

(Uradni list RS, št. 103/10, 63/12, 62/14 in 69/19)3; 

• Direktiva EU 2003/59 - ES4. 

  

                                                 

 

4 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/59/ES z dne 15. julija 2003 o temeljnih kvalifikacijah in rednem 

usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov, zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 
2018/645 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. aprila 2018 o spremembi Direktive 2003/59/ES o temeljnih 
kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktive 
2006/126/ES o vozniških dovoljenjih (UL L, št. 112 z dne 2. 5. 2018, str. 29–41).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5302
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2560
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2655
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3117
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2 EVALVACIJSKO VPRAŠANJE 

V okviru evalvacije so se preverjali učinki sprejetja Sklepa o določitvi cene izkaznice o 

vozniških kvalifikacijah (Uradni list RS št. 32/18) predvsem pa kolikšen je učinek 

prihrankov po spremembi višine cene izkaznice o vozniških kvalifikacijah. 

Tabela 1 Primerjava cene izkaznice pred in po uveljavitvi (nižje cene )izkaznice sprejete s 

Sklepom o določitvi cene izkaznice o vozniških kvalifikacija (Uradni list RS, št. 32/18)5 

 

 Cena izkaznice pred 

15. majem 20186
 

 Cena izkaznice po  

15. maju 2018 

Cena izkaznice glede na veljavnost Sklepa 

o določitvi cene izkaznice o vozniških 

kvalifikacijah 

22,85 eur 11,20 eur 

3 UPORABLJENA METODOLOGIJA 

Učinki Sklepa o določitvi cene  izkaznic o temeljnih kvalifikacijah(Uradni list RS, št.32/18) so 

bili ocenjeni na podlagi metodologije EMMS (Enotna metodologija za merjenje stroškov, 

ki jih zakonodaja povzroča subjektom), ki je bila privzeta in prilagojena na podlagi 

mednarodne metodologije »Standard Cost Model: Measuring and Reducing 

Administrative Burdens for Businesses«7, »Standard Cost Model for Citizens: User`s 

Guide for Measuring Administrative Burdens for Citizens«8, potrdila pa jo je tudi Vlada 

RS, in sicer 7. maja 2009.  

Na podlagi metodologije EMMS se celotni stroški, ki jih zakonodaja povzroča subjektom, 

delijo na neposredne finančne stroške (davki, prispevki, pristojbine in globe) in posredne 

finančne stroške, ki so sestavljeni iz dejanskih posrednih stroškov in administrativnih 

stroškov. 

                                                 

5 Sklep o določitvi cene izkaznice o vozniških kvalifikacijah (Uradni list  RS, št. 32/18 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE11526 

6 Sklep o določitvi cene izkaznice o vozniških kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 52/13 
,http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE9724 
7 Standard Cost Model: Measuring and Reducing Administrative Burdens for Businesses, SCM Network to reduce 
administrative burdens, OECD, October 2005 
8 Standard Cost Model for Citizens: User`s Guide for Measuring Administrative Burdens for Citizens, Learning Team 
for Measuring Administrative Costs for Citizens, September 2008 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE11526
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1996
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE9724


Delovni osnutek poročila – Sprememba cene izkaznice o vozniških kvalifikacijah        

7 

 

Obveznost plačila izkaznice sodi med neposredne finančne stroške, ki so neposredno 

razvidni iz predpisa in so rezultat konkretne in neposredne obveznosti prenosa denarja 

vladi ali pristojnemu organu. Primeri neposrednih finančnih stroškov so tudi davki, 

prispevki, pristojbine, takse in globe.  

Neposredni finančni stroški se računajo po formuli: 

neposredni finančni stroški = količina x dajatev 

količina = populacija x frekvenca 

Populacija se nanaša na število izdanih izkaznic, ki so jih poklicni vozniki pridobili na 

podlagi vloge za izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah. Populacijo lahko predstavlja 

tudi število oddanih vlog, prošenj, zahtevkov za posamezno obveznost na izbrano leto, 

ciljne skupine, ipd.. 

Frekvenca je pogostost posredovanja obveznosti. V primeru enkratnega dogodka, ob 

spremembah oziroma ob nastanku posamezne obveznosti, dogodka ali administrativne 

aktivnosti je frekvenca vedno 1.  

Plačilo izkaznice se nanaša na obveznost, ki je neposredno razvidna iz predpisa in 

pomeni neposredni in konkreten prenos denarja vladi ali pristojnemu organu. Višina 

plačila  izkaznice se lahko računa v relativnem ali absolutnem znesku9.  

                                                 
9 Enotna metodologija za merjenje stroškov (EMMS) dostopno na http://www.stopbirokraciji.si/metodologija/, 8. 8. 2017 

http://www.stopbirokraciji.si/metodologija/
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4 OPREDELITEV ZAKONODAJE, OBVEZNOSTI, 

POPULACIJE IN FREKVENCE 

Korak 1: Opredelitev zakonodaje  

Sklep o določitvi cene izkaznice o vozniških kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 32/18) je izdan 

na podlagi 3. odstavka 42. c člena Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki predpisuje, 

da minister določi ceno izkaznice o vozniških kvalifikacijah s sklepom, ki se ga objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije. 

Korak 2: Določitev obveznosti 

O1: Plačilo stroškov za izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah. 

Korak 4: Možnost uporabe elektronske poti 

Izpolnjeno vlogo za izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah se vloži osebno na upravni 

enoti. 

Korak 5: Populacija in njena segmentacija 

Populacija se nanaša na število izdanih izkaznic o temeljnih poklicnih kvalifikacijah, 

podatki so pridobljeni s strani Službe za upravne enote, MJU. 

Korak 6: Določitev frekvence pred implementacijo in po implementaciji 

ukrepa 

Frekvenca je 1, saj gre za primer enkratnega dogodka, ki se ne ponavlja periodično. 

Korak 7: Določitev obstoja zunanjih stroškov 

Vlagatelji morajo pri izdaji izkaznice plačati tudi upravno takso, ki pa se ni spremenila v 

letu 2018. 
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5 OPREDELITEV ELEMENTOV ZA IZRAČUN 

Korak 1: Določitev cene izkaznice 

Tabela 2: Višina izkaznice pred in po implementaciji ukrepa 

 

  Cena pred 

implementacijo 

ukrepa 

Cena po 

implementaciji 

ukrepa 

 

razlika 

Cena za izdajo kartice o 

poklicnih kvalifikacijah 

22,85 € 11,20 € -11,65 € 

 

Korak 2: Določitev populacije 

Tabela 3: Število izdanih izkaznic v letih 2013 - 2019 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

število število število število število število število 

OCENA 

Izdane izkaznice 1.006 2.827 1.680 3.836 3.259 4.224 5.491 

 

Korak 3: Določitev vira podatkov  

Podatke o številu izdanih o vozniških kvalifikacijah smo pridobili od Službe za upravne 

enote, MJU  
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6 IZRAČUN IN OCENA UČINKOV UKREPA 

Tabela 4: Ocena prihrankov v letu 2019 po sprejetju Sklepa o določitvi cene izkaznice o 

vozniških kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 32/18).  

 

število 
izdanih izkaznic 

2019  
 cena izkaznice 

          ( 22,85 €) 

2019  
cena izkaznice 

          (11,20 €) 
PRIHRANEK 

 
5.491 

 
125.469,35 € 

 
61.499,20€ 

 
63.970,15 € 
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7 ZAKLJUČEK 

V okviru evalvacije so se preverjali učinki sprejetja Sklepa o določitvi cene izkaznice o 

vozniških kvalifikacijah (Uradni list RS, št 32/18), na podlagi katerega se je spremenila 

cena izdaje izkaznice o vozniških kvalifikacijah.  

S sprejetjem Sklepa o določitvi cene izkaznice o vozniških kvalifikacijah (Uradni list RS, 

št 32/18).) se je cena izkaznice znižala iz 22,85 eur na 11,20 eur, kar predstavlja 

prihranek na izkaznico 11,65 eur. 

Ob predpostavki, da se število izdanih izkaznic po letih povečuje, ocenjujemo za leto 

2019 130% povečanje v primerjavi z letom 2018 in je ocena izdanih 5.491 izkaznic o 

vozniških kvalifikacijah. 

Zaradi uveljavitve Sklepa o določitvi cene izkaznice o vozniških kvalifikacijah 

(Uradni list RS, št. 32/18), bodo poklicni vozniki pri vložitvi za izdajo izkaznice o 

vozniških kvalifikacijah razbremenjeni plačila izkaznice v višini 63.970,15 eur na 

letni ravni.  

 

 

 

 

 

 

 


