
VIII/5/6 
 

Oktober 2019 1 

ZV
oz

- 1
 

 

Zakon o voznikih /ZVoz-1/ 
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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o voznikih /ZVoz-1/ 
   
1.1 Pravna podlaga 
 
tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 
     
1 Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – 
UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – 
UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – 
UZ70a 

  

     
tč. predpis določba pojasnilo 
    
1.1 Zakon o voznikih /ZVoz-1/ 

Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18-ZNOrg, 43/19 
 1 

 
1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o voznikih /ZVoz-1/ 
   
tč. pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 
    
1  Ustanovi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v pokrajini. 6. člen 2 
2  S pokrajinskimi sveti drugih pokrajin lahko ustanovi skupni svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju dveh ali več 
pokrajin. 

6. člen 2 

3  V proračunu zagotovi sredstva za financiranje nalog preventive in 
vzgoje v cestnem prometu. 

6. člen 2 
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1.3 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o voznikih /ZVoz-1/ 
   
tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave  določba pojasnilo 
    
1  Zagotavlja strokovne naloge za potrebe Sveta za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu v pokrajini. 
6. člen 2 

2  Izda dovoljenje za opravljanje dela učitelja vožnje, učitelja predpisov 
ali strokovnega vodje šole vožnje. 

35. člen* 4 

3  Vpisuje podatke v evidenco izdanih dovoljenj za učitelje vožnje, 
evidenco dovoljenj za učitelje predpisov o varnosti cestnega prometa 
in evidenco dovoljenj za strokovne vodje šol vožnje. 

36. člen* 4 

4  Izda odločbo o odvzemu dovoljenja za učitelja vožnje. 38. člen* 5 
5  Na predlog kandidata za voznika vpiše spremljevalca v evidenco o 

vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje. 
57. člen* 7 

6  Izda oziroma podaljša vozniško dovoljenje. 59. člen* 8 
7  Vnaša podatke v evidenco o vozniških dovoljenjih. 70. člen* 9 
8  Preveri pogoje za opravljanje vozniškega izpita. 72. člen* 11 
9  Vnaša podatke v evidenco o opravljanju vozniških izpitov. 76. člen* 11 
10  Z odločbo napoti imetnika vozniškega dovoljenja na kontrolni 

zdravstveni pregled. 
84. člen* 12 

11  Z odločbo odvzame vozniško dovoljenje, če imetnik vozniškega 
dovoljenja ne opravi kontrolnega zdravstvenega pregleda. 

84. člen* 
87. člen* 

12 

12  V evidenco o vozniških dovoljenjih vpiše podatke o odvzemu 
vozniškega dovoljenja. 

87. člen* 12 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 
 
1.3 Akti pokrajinske uprave po Zakonu o voznikih /ZVoz-1/ 
   
tč. akti pokrajinske uprave  določba pojasnilo 
    
1  Dovoljenje za opravljanje dela učitelja vožnje, učitelja predpisov ali 

strokovnega vodje šole vožnje. 
35. člen* 4 

2  Odločba o odvzemu dovoljenja za učitelja vožnje. 38. člen* 5 
3  Vozniško dovoljenje. 59. člen* 8 
4  Odločba o napotitvi imetnika vozniškega dovoljenja na kontrolni 

zdravstveni pregled. 
84. člen* 12 

5  Odločba o odvzemu vozniškega dovoljenja, če imetnik vozniškega 
dovoljenja ne opravi kontrolnega zdravstvenega pregleda. 

84. člen* 
87. člen* 

12 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 
 
2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o voznikih /ZVoz-1/ 
 
Izvajanje določil Zakona o voznikih /ZVoz-1/ ima finančne posledice za državni proračun v okviru 
prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi pristojnostmi. 
 
Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o voznikih /ZVoz-1/ znaša … 
EUR.  
 
3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine s predlogom sprememb in dopolnitev 

Zakona o voznikih /ZVoz-1/ 
 
1 Z Zakonom o voznikih /ZVoz-1/ se določajo načrtovanje in izvajanje nalog za preventivo in varnost v 

cestnem prometu, pravila in pogoji za udeležbo voznikov v cestnem prometu, pravila in pogoji za 
usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, pogoji za delovanje šol vožnje, pravila in pogoji za 
opravljanje vozniškega izpita ter pogoji opravljanja zdravstvenih pregledov in dodatnih usposabljanj 
voznikov (1. člen ZVoz-1). 
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3.1 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu 
 
3.1.1 Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v samoupravnih lokalnih skupnostih 
 
2 Kot določa ZVoz-1 samoupravne lokalne skupnosti za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in 

vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki 
delujejo kot strokovno posvetovalno telo predstavniškega organa lokalne skupnosti. Svet imenuje 
predstavniški organ lokalne skupnosti, sestavljajo ga predstavniki organov lokalne skupnosti ter drugih 
organov, organizacij in institucij z območja lokalne skupnosti, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi 
in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno-izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije, 
šol vožnje, upravljavcev cest in drugih). Predstavniški organ lokalne skupnosti določi sestavo sveta, način 
delovanja in število članov sveta in jih na podlagi predlogov navedenih organov, organizacij in institucij 
imenuje za mandatno dobo štirih let. 

 
Svet ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti 
programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog 
na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju 
prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za 
doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih 
gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Strokovno tehnične naloge 
za svet ter koordinacijo prometno-preventivnih aktivnosti na lokalni ravni izvaja strokovni delavec 
zaposlen v okviru uprave lokalne skupnosti. Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za 
promet. 
 
Svet se ustanovi za območje ene ali več lokalnih skupnosti. Sveti dveh ali več lokalnih skupnosti lahko 
ustanovijo skupni svet, s katerim določijo sestavo, naloge in način zagotavljanja sredstev za delovanje 
skupnega sveta. Za usklajevanje dela na širšem območju se lahko sveti povezujejo in ustanovijo 
koordinacijsko telo. 
 
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se zagotovijo s 
proračuni lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev. 

 
3.2 Pristojnosti in pooblastila 
 
3 V skladu z določili 12. člena ZVoz-1 v upravnih zadevah, v katerih na prvi stopnji na podlagi ZVoz-1 

odločajo javna agencija in upravne enote, na drugi stopnji odloča ministrstvo, pristojnosti za promet, če 
ZVoz-1 ne določa drugače. 
 
V skladu z določili tretjega odstavka 11. člena osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/ pokrajina izvršuje 
naloge iz državne pristojnosti, ki ji jih z zakonom prenese država v izvrševanje.  
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o voznikih /ZVoz-1/ 
 
12. člen Zakona o voznikih /ZVoz-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'V upravnih zadevah, v katerih na prvi stopnji na podlagi tega zakona odločajo javna agencija in 
pokrajinske uprave, na drugi stopnji odloča ministrstvo, pristojno za promet, če ta zakon ne določa 
drugače.' 

 
3.3 Usposabljanje kandidatov za voznike 
 
3.3.1 Opravljanje dela oziroma storitev učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodje šole 

vožnje 
 
4 V skladu z določili 35. člena ZVoz-1 upravna enota na podlagi potrdila izda dovoljenje za opravljanje dela 

učitelja vožnje, učitelja predpisov ali strokovnega vodje šole vožnje. Dovoljenje se izda za dobo enega leta 
oziroma za krajši čas, če je taka omejitev določena v vozniškem dovoljenju. Veljavnost se lahko podaljša 
za eno leto oziroma za krajši čas, če je taka omejitev določena v vozniškem dovoljenju, na podlagi vložene 
ponovne prijave pri pristojnem organu. Skladno z določili 36. člena ZVoz-1 izda dovoljenje za učitelja 
vožnje, učitelja predpisov ali strokovnega vodjo šole, in mu podaljša veljavnost, upravna enota. 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o voznikih /ZVoz-1/ 
 
Tretji odstavek 35. člen Zakona o voznikih /ZVoz-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
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'Pokrajinska uprava na podlagi potrdila iz prejšnjega odstavka posamezniku izda dovoljenje za opravljanje 
dela učitelja vožnje, učitelja predpisov ali strokovnega vodje šole vožnje. Dovoljenje se izda za dobo enega 
leta oziroma za krajši čas, če je taka omejitev določena v vozniškem dovoljenju. Veljavnost se lahko 
podaljša za eno leto oziroma za krajši čas, če je taka omejitev določena v vozniškem dovoljenju, na podlagi 
vložene ponovne prijave pri pristojnem organu.' 
 
Prvi odstavek 36. člena Zakona o voznikih /ZVoz-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(1) Dovoljenje za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje izda in mu podaljša 
veljavnost pokrajinska uprava.' 
 
Šesta točka petega odstavka 36. člena Zakona o voznikih /ZVoz-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'6. pokrajinsko upravo, ki je izdala oziroma podaljšala veljavnost dovoljenja,'. 
 
Šesti odstavek 36. člena Zakona o voznikih /ZVoz-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(6) Podatke v evidenco vpisujejo upravne enote.' 
 

5 V skladu z določili 38. člena ZVoz-1 se učitelju vožnje dovoljenje za učitelja vožnje: • trajno odvzame, če 
je pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, človekove 
pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, gospodarstvo, 
spolno nedotakljivost, uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, javni red in mir ali varnost 
javnega prometa, • odvzame za čas, za katerega veljajo izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega 
dovoljenja, varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja, prepoved uporabe vozniškega dovoljenja ter prepoved vožnje motornega vozila določene vrste 
ali kategorije. Dovoljenje za učitelja vožnje se odvzame tudi učitelju vožnje, ki postane telesno ali duševno 
nezmožen voziti motorno vozilo, dokler traja taka nezmožnost. Odločbo o odvzemu dovoljenja za učitelja 
vožnje izda upravna enota. 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o voznikih /ZVoz-1/ 
 
Tretji odstavek 39. člen Zakona o voznikih /ZVoz-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(3) Odločbo o odvzemu dovoljenja za učitelja vožnje izda na podlagi prvega in drugega odstavka tega 
člena pokrajinska uprava.' 
 

3.3 Pogoji za vožnjo vozil 
 

6 V skladu z določili 56.člena ZVoz-1 sme v Republiki Sloveniji do vročitve vozniškega dovoljenja voziti 
motorno in priklopno vozilo tiste oziroma tistih kategorij, v katere spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi, 
oseba, ki ima potrdilo, da je pri upravni enoti dala vlogo za izdajo vozniškega dovoljenja, na kateri je 
navedeno, da izpolnjuje pogoje za izdajo vozniškega dovoljenja. Veljavnost tega potrdila je 60 dni. 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o voznikih /ZVoz-1/ 
 
Četrti odstavek 56. člen Zakona o voznikih /ZVoz-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(4) Ne glede na 3. točko prvega odstavka tega člena sme v Republiki Sloveniji do vročitve vozniškega 
dovoljenja voziti motorno in priklopno vozilo tiste oziroma tistih kategorij, v katere spada vozilo ali 
skupina vozil, ki jo vozi, oseba, ki ima potrdilo, da je pri pokrajinski upravi dala vlogo za izdajo vozniškega 
dovoljenja, na kateri je navedeno, da izpolnjuje pogoje za izdajo vozniškega dovoljenja. Veljavnost tega 
potrdila je 60 dni.' 
 

7 V skladu z določili 57. člena ZVoz-1 mora biti spremljevalec vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih in 
evidenčni karton vožnje. Vpis opravi upravna enota na vlogo kandidata za voznika, ko ugotovi, da so 
izpolnjeni pogoji. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora upravna enota spremljevalcu posredovati 
ustrezna navodila. 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o voznikih /ZVoz-1/ 
 
Tretji odstavek 57. člen Zakona o voznikih /ZVoz-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(3) Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje. Vpis 
opravi pokrajinska uprava na vlogo kandidata za voznika, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji. Pred vpisom 
v evidenčni karton vožnje mora upravna enota spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.'  
 



VIII/5/6 
 

Oktober 2019 5 

ZV
oz

- 1
 

 

3.4 Vozniško dovoljenje 
 

8 Vozniško dovoljenje izda oziroma njegovo veljavnost podaljša upravna enota (59. člen ZVoz-1). 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o voznikih /ZVoz-1/ 
 
Prvi odstavek 59. člen Zakona o voznikih /ZVoz-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(1) Vozniško dovoljenje izda oziroma njegovo veljavnost podaljša upravna enota (v nadaljnjem besedilu: 
pristojni organ). Vozniško dovoljenje začne veljati z dnem izdaje.' 
 

9 V skladu z določili 63. člena ZVoz-1 upravna enota na podlagi dokončnega zdravniškega spričevala 
imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja z odločbo odvzame vozniško dovoljenje za toliko časa, dokler 
se z zdravstvenim pregledom oziroma kontrolnim zdravstvenim pregledom ne ugotovi, da je telesno in 
duševno zmožen za vožnjo motornega vozila. Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, pri katerem je 
ugotovljena telesna ali duševna nezmožnost za vožnjo motornih vozil, mora v navedenem primeru oddati 
vozniško dovoljenje upravni enoti. 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o voznikih /ZVoz-1/ 
 
Prvi in drugi odstavek 63. člen Zakona o voznikih /ZVoz-1/ se spremenita tako, da se glasita: 
'(1) Pokrajinska uprava na podlagi dokončnega zdravniškega spričevala imetniku veljavnega vozniškega 
dovoljenja z odločbo odvzame vozniško dovoljenje za toliko časa, dokler se z zdravstvenim pregledom 
oziroma kontrolnim zdravstvenim pregledom ne ugotovi, da je telesno in duševno zmožen za vožnjo 
motornega vozila. 
(2) Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, pri katerem je ugotovljena telesna ali duševna nezmožnost za 
vožnjo motornih vozil, mora v primeru iz prejšnjega odstavka oddati vozniško dovoljenje pokrajinski 
upravi.' 
 
V 64. in 65. členu Zakona o voznikih /ZVoz1/ se besedna zveza »upravna enota« nadomesti z besedno 
zvezo »pokrajinska uprava«. 

 
10 V skladu z določili 70. člena ZVoz-1 evidenco o vozniških dovoljenjih vodi ministrstvo, pristojno za 

promet. Podatke v evidenco pa vnašajo upravne enote, izvajalci zdravstvene dejavnosti, javna agencija in 
drugi organi, ki izvajajo pooblastila na podlagi ZVoz-1. 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o voznikih /ZVoz-1/ 
 
Drugi odstavek 70. člen Zakona o voznikih /ZVoz-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(2) Evidenco o vozniških dovoljenjih vodi ministrstvo, pristojno za promet. Podatke v evidenco vnašajo 
pokrajinske uprave, izvajalci zdravstvene dejavnosti, javna agencija in drugi organi, ki izvajajo pooblastila 
na podlagi tega zakona.' 
 

3.5 Vozniški izpiti 
 
11 Vozniški izpit za voznika motornih vozil lahko v Republiki Sloveniji opravljajo kandidati, ki imajo v 

Republiki Sloveniji običajno prebivališče ali predložijo dokaze, da v Republiki Sloveniji študirajo že vsaj 
šest mesecev. Kandidati za voznika se priglasijo k vozniškemu izpitu pri upravni enoti. Upravna enota 
preveri izpolnjevanje pogojev za opravljanje vozniškega izpita ter kandidata za voznika, če izpolnjuje 
pogoje, prijavi k teoretičnemu in praktičnemu delu vozniškega izpita (72. člen ZVoz-1). Podatke o 
opravljanju vozniških izpitov vnašajo upravne enote in javna agencija (76. člen ZVoz-1). Stroške 
vozniškega izpita plača kandidat za voznika na upravni enoti, in sicer ob prijavi na teoretični in praktični 
del vozniškega izpita (77. člen ZVoz-1). 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o voznikih /ZVoz-1/ 
 
Drugi odstavek 72. člen Zakona o voznikih /ZVoz-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(2) Kandidati za voznika se priglasijo k vozniškemu izpitu pri pokrajinski upravi. Pokrajinska uprava 
preveri izpolnjevanje pogojev za opravljanje vozniškega izpita ter kandidata za voznika, če izpolnjuje 
pogoje, prijavi k teoretičnemu in praktičnemu delu vozniškega izpita.' 
 
Drugi odstavek 76. člen Zakona o voznikih /ZVoz-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(2) Podatke v evidenco iz prejšnjega odstavka vnašajo upravne enote in javna agencija.' 
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Prvi odstavek 76. člen Zakona o voznikih /ZVoz-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(1) Ceno vozniškega izpita določi javna agencija s tarifo. Strošek vozniškega izpita plača kandidat za 
voznika na pokrajinski upravi, in sicer ob prijavi na teoretični in praktični del vozniškega izpita.' 

 
3.6 Zdravstveni pregledi voznikov 
 
12 V skladu z določili 84. člena ZVoz-1 lahko napotitev na kontrolni zdravstveni pregled predlagajo policija, 

državni tožilec, sodišče, zdravstveni zavod, osebni zdravnik, zdravnik specialist in delodajalec oziroma 
delodajalka. Pri tem morajo navesti razloge za podan dvom, da imetnik vozniškega dovoljenja telesno ali 
duševno ni zmožen za vožnjo motornega vozila. Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled opravi upravna 
enota, na območju katere ima oseba stalno oziroma začasno prebivališče z odločbo, v kateri določi tudi rok, 
v katerem mora imetnik vozniškega dovoljenja opraviti kontrolni zdravstveni pregled, ter pooblaščenega 
izvajalca zdravstvene dejavnosti, pri katerem oseba opravi pregled. Če oseba v Republiki Sloveniji nima 
stalnega oziroma začasnega prebivališča, napoti osebo upravna enota, ki je izdala vozniško dovoljenje. Z 
navedeno odločbo upravna enota odvzame vozniško dovoljenje, če imetnik vozniškega dovoljenja ne 
opravi kontrolnega zdravstvenega pregleda, na katerega je bil napoten, v določenem roku ali ga ne opravi v 
celoti, dokler se s kontrolnim zdravstvenim pregledom ne ugotovi telesna in duševna zmožnost za vožnjo 
motornih vozil. Če imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja v roku, ki ga z odločbo določi upravna enota, 
ne opravi kontrolnega zdravstvenega pregleda ali ga ne opravi v celoti, mora pooblaščeni izvajalec 
zdravstvene dejavnosti takoj o tem obvestiti upravno enoto. Podatke o odvzemu vozniškega dovoljenja 
vpiše upravna enota v evidenco o vozniških dovoljenjih (84. člen ZVoz-1). Ob navedenem moramo 
opomniti, da imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, ki ne opravi kontrolnega zdravstvenega pregleda, 
na katerega je bil v določenem roku napoten direktno s strani zdravnika specialista ali izbranega osebnega 
zdravnika ali le-tega ne opravi v celoti, upravna enota z odločbo odvzame vozniško dovoljenje za čas, 
dokler se s kontrolnim zdravstvenim pregledom ne ugotovi telesna in duševna zmožnost za vožnjo 
motornih vozil. Podatke o odvzemu vozniškega dovoljenja vpiše upravna enota v evidenco o vozniških 
dovoljenjih (97. člen ZVoz-1) 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o voznikih /ZVoz-1/ 
 
V 84., 86., 87., 88., 89., 90. in 103. členu Zakona o voznikih /ZVoz-1/ se besedna zveza »upravna enota« 
nadomesti z besedno zvezo »pokrajinska uprava«. 

 
 
Ključne besede 
 
Lokalna samouprava, pokrajina, pokrajinski svet, predsednik pokrajine, pokrajinska uprava, pristojnosti, cestni 
promet, varnost, vozniki.  
 
 
Uporabljene kratice 
 
ZVoz-1 - Zakon o voznikih /ZVoz-1/ (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18-ZNOrg, 43/19). 
 
 
Viri 
 
Ustava in zakoni 
 
Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – 

UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – 
UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).  

Zakon o voznikih /ZVoz-1/ (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18-ZNOrg, 43/19). 


