
 

 

Želite spoznavati nove ljudi, kraje, države, celine ?  
Ste dinamični, odgovorni, iščete izzive, ste v dobri psihofizični 

kondiciji ?Imate v sebi  humanost, občutek za soljudi, bi v primeru 
nesreč pomagali soljudem v stiski? Bi radi gledali svet »iz višine«, 

kabine tovornega vozila ali avtobusa? 
Potem, naj vam predstavimo 

 

 

 
 

 
  
 

prevoza BLAGA 
(vozniki tovornih vozil) 

 

potrebne kategorije vozniških dovoljenj: 
  C, C+E, C1 in C1+E 

prevoza POTNIKOV 
(vozniki avtobusov) 

 

potrebne kategorije vozniških dovoljenj: 
 D, D+E, D1 in D1+E 

Delovna področja 
Delovna področja voznikov tovornjakov so 
različna. Lahko se odločijo za delo voznika v 
gradbeništvu, v špediciji ali v dostavni službi 
podjetja. 

Delovna področja 
Voznik avtobusa se lahko zaposli v podjetju, ki 
opravlja prevoze potnikov, v večjih podjetjih ali 
agencijah. Prevaža lahko potnike v mestnem, 
primestnem in medkrajevnem prometu. Izredno 
zanimivi so tudi prevozi na mednarodnih 
relacijah. 
 

Izdelek in storitev: 
- je pravočasno opravljena vožnja in dostava 
prevoznega blaga na izbrano mesto. Skrbi tudi 
za očiščeno in redno vzdrževano vozišče. 

Izdelek in storitev: 
- je varna, zanesljiva in pravočasna vožnja 
potnikov od začetka do konca potovanja. 
 

Psihofizične sposobnosti 
Voznik mora biti zdrav z dobrimi psihofizičnimi 
sposobnostmi, dobrim vidom in sluhom. Ima 
sposobnost hitrih reakcij v problematičnih 
prometnih situacijah in je pripravljen za pomoč 
udeležencem v prometnih nesrečah. 

Psihofizične sposobnosti 
Zaradi velike odgovornosti je za voznika, ki 
prevaža potnike, nujno poleg znanj in veščin 
vožnje tudi brezhibno zdravje, odličen vid, 
dobra telesna gibljivost in dobra psihofizična 
zmogljivost. Ves čas vožnje mora biti voznik 
avtobusa zbran ter vseskozi ostati miren in 
potrpežljiv. 
 

Interesi 
Voznik mora biti pripravljen na sprejemanje 
odgovornosti, ki temelji na realni oceni svojih 
sposobnosti. Opredeliti mora posamezne 
naloge v logičnih korakih in sistematično 
izvrševati naloge v predpisanih časovnih rokih. 
Ima sposobnost sodelovanja v skupini z drugimi 
vozniki in uporabniki transportnih storitev. 

Interesi 
Voznik avtobusa naj ima značajske lastnosti, kot 
so potrpežljivost, zmožnost hitrega odzivanja in 
delovanja v majhnem prostoru ter vljudnost. 
Biti mora zanesljiv. Znati mora dobro razporejati 
delovni čas in biti sposoben delati tudi 
samostojno. To je zanimiv poklic za vse, ki radi 
potujejo in delajo samostojno. 

POKLIC VOZNIKA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHTEVANA ZNANJA: 

TEMELJNA KVALIFIKACIJA  

 

Prizna se vozniku: 
 
-  ki ima pridobljen certifikat NPK (od 10.9.2008 dalje 
pridobljeni certifikati veljajo samo za kategorije vozniških 
dovoljenj, ki se nanašajo na prevoz blaga)  ALI 
 
- je vpisan v uradno evidenco voznikov pri GZS ali OZS ALI 
 
- ima potrdilo delodajalca, da je na dan 3.8.2001 opravljal delo 
voznika ALI 
 
- ki je od 29.12.2006 zaključil ustrezno srednje poklicno 
izobraževanje (tri leta) in si pridobili poklic voznika  ALI  

 
- je pridobil spričevalo o pridobitvi temeljne kvalifikacije: 
 * prevoz potnikov 
 * prevoz blaga 
 
 
 

     

Temeljne kvalifikacije NI potrebno pridobiti 
voznikom: 
 
– vozil, ki jih uporablja 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 (tudi vozniki vozil za 
prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil);  
 
– 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. 

 

 

PRIDOBITEV TEMELJNE KVALIFIKACIJE 

 

S PREIZKUSOM ZNANJA, ki zajema: 
 

                                              Teoretični del +   praktični del   
                                                                Pogoj: veljaven vozniški  
                                                                izpit ustrezne kategorije 
 
 
* vsebina teoretičnega in praktičnega dela izpita, sta za voznike, ki prevažajo blago ali potnike ločena.  
 
** vozniki, ki razširijo ali spremenijo dejavnost  prevozov (prevoz blaga v prevoz potnikov) morajo opraviti 
teoretični preizkus znanja samo v delu, ki zajema znanja nastale zaradi spremembe in praktični preizkus v celoti.  
 
*** voznik začetnik ne sme voziti vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali prevoz oseb za lastne 
potrebe (je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve 
pridobitve vozniškega dovoljenja ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik 
začetnik je tudi voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih 
vozil katere od kategorij A2, A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, 
B1, F ali G) 
 
**** info: tel. 01 58-30-520; spletna stran: http://www.ozs.si 
 
 
                       
 


