
 
 
9. NOSILCI TEKMOVALNIH LICENC IN VOZNIKI 
 
 
9.1 Registracija NTL in voznikov  
 
Oseba, ki  želi v Republiki Sloveniji postati NTL ali voznik, mora zaprositi za licenco AŠ 2005. 
AŠ 2005 izdaja mednarodne in nacionalne licence. 
Mednarodne licence, narejene po lastnem vzorcu in nosi ime FIA in AŠ 2005 ter se imenuje ”Licenca 
NTL” ali ”Licenca voznika” z navedbo »mednarodna«, izdaja v Sloveniji AŠ 2005.  
AŠ 2005 izdaja nacionalne licence po lastnem vzorcu. Za ta namen lahko uporablja enake obrazce kot 
za mednarodne licence z navedbo »nacionalna«.  
Vsi teksti na obrazcih licenc morajo biti izpisani tudi v angleškem jeziku. 
 
 
9.2  Pravica do izdajanja licenc  
 
 AŠ2005 ima pravico, da izdaja licence:  
1) svojim državljanom  
2) državljanom držav, ki so vključene v FIA, pod naslednjimi pogoji: 

a) da njihov matični ASN predhodno pristane na izdajo licence 
b) da lahko predložijo matičnemu ASN (države, katere potni list imajo) dokaz, da stalno bivajo v 

Sloveniji; 
c) da je bila matičnemu ASN vrnjena prvotno izdana licenca.  
 

Oseba, ki ima dovoljenje matičnega ASN, da lahko zaprosi za licenco pri drugem ASN, ne sme imeti 
licence matičnega ASN za tekoče leto.  
AŠ 2005 lahko izda licenco prosilcu iz države, ki še ni članica FIA, vendar pod pogojem, da je FIA o 
tem takoj obveščena; FIA pa se mora takoj izjasniti, ali obstaja kak razlog za odklonitev izdaje licence. 
AŠ 2005 mora obvestiti organizacijo FIA o vsaki zavrnitvi prošnje za izdajo take licence.  
 
 
9.3 Državljanstvo NTL ali voznika  
 
Po tem Pravilniku vsak NTL ali voznik, ki je prejel licenco AŠ 2005, vozi za Slovenijo v času veljavnosti 
licence. Vsak voznik, ki se udeleži svetovnega prvenstva, obdrži v vseh uradnih dokumentih, na vseh 
prireditvah in v uradnih sporočilih, nacionalnost po svojem potnem listu, ne glede na nacionalnost 
svoje licence.  
 
 
9.4 Pogoji za izdajo licence 
 
Pogoji za izdajo mednarodnih licenc so predpisani v ISC in drugih aktih FIA. 
Pogoji za izdajo nacionalne licence  NTL so: 
- organiziranost v skladu z Zakonom o društvih 
- izjava, da sprejema določila Športnega pravilnika in druge akte AŠ 2005 
- plačilo pristojbine, ki jo za posamezno vrsto licence določi AŠ 2005 
- posamezno društvo ima lahko več licenc NTL 
 
 
AŠ 2005 izdaja voznikom nacionalne A, B, R in D1 licence in mednarodne licence A, B, C, R, D in D1. 
 
 
Pogoji za posamezne range licenc so obdelani in določeni v Pravilniku o licencah, ki ga sprejme UO 
AŠ 2005. 
 
 


