
 

 

TABELA KATEGORIZACIJE VOJAŠKIH VOZIL  
 

   

Vrsta vozil  Oblika nadgradnje  Dodatni opis  
L3e - dvokolesno vozilo  - vojaško 
vozilo 

SG – vozilo za posebne namene  
 - 

Vojaška policija  

L6e - lahko štirikolo - vojaško vozilo SG – vozilo za posebne namene  - 

L7e - štirikolo - vojaško vozilo SG – vozilo za posebne namene  - 

M1 ali M1G - osebni avtomobil - 
vojaško vozilo 

AA – limuzina  
- 

Odprt (samo pri terenskih)  

AB – vozilo z dvižnimi vrati zadaj  - 

AC – karavan  - 

AD – kupe  - 

AE – kabriolet  - 

AF – večnamensko vozilo  - 

SA – bivalno vozilo  - 

SB – neprebojno vozilo  - 

SC – reševalno vozilo  - 

SG – vozilo za posebne namene 

- 

Avto šola  

Gasilsko 

Vojaška policija 

Za zveze 

M2, M2G, M3 ali M3G - avtobus - 
vojaško vozilo 

CA do CW*  
- 

- 

SB – neprebojno vozilo  - 

SG – vozilo za posebne namene  
- 

Avto šola  

N1 ali N1G - tovorno vozilo - vojaško 
vozilo BA – keson  

- 

Prekucnik 

S podaljšano kabino 

Prekucnik s podaljšano 
kabino  

BB – furgon 

- 

S podaljšano kabino  

SB – neprebojno vozilo  - 

N2 ali N3 N2G ali N3G - tovorno 
vozilo - vojaško vozilo 

BA – keson 

- 

Prekucnik 

S podaljšano kabino  

Prekucnik s podaljšano 
kabino 

Z dvigalom  

Prekucnik z dvigalom  

BB – furgon 
- 

S podaljšano kabino  

BC – sedlasti vlačilec  - 

SB – neprebojno vozilo  - 

SF – avto-dvigalo  - 

    - 

N1, N1G, N2, N2G, N3 ali N3G - 
tovorno specialno vozilo - vojaško 

SG – vozilo za posebne namene  
Radar 

Bivalno vozilo 



 

 

vozilo  Avto šola  

Laboratorij 

Cisterna za pitno tekočino 

Za živila 

Cisterna  

RKBO vozilo  

Cisterna za nevarno blago  

Črpalka  

Delavnica  

Elektroagregat  

Taktično operativni center 

Nosilec mosta 

Sanitarno 

Gasilsko  

Meteo postaja 

Komunalno  

Plato  

Policijsko  

Za dviganje vozil  

Za kontejnerje  

Za zveze 

Za živali  

BB/SG - furgon/vozilo za posebne 
namene 

- 

ATP  

Reševalno vozilo 

BA – keson  Za nevarno blago  

BB/SG - furgon/vozilo za posebne 
namene 

Za nevarno blago  

BA – keson  - 

BB – furgon - 

SB/SG - neprebojno vozilo/vozilo za 
posebne namene 

- 

N2, N2G, N3 ali N3G - tovorno 
specialno vozilo - vojaško vozilo 

SG – vozilo za posebne namene  

- 

Damper  

Dvigalo  

Mešalec  

O1 - priklopno vozilo - vojaško 
vozilo 

DC – priklopnik s centralno osjo  - 

SG – vozilo za posebne namene  - 

O2, O3 ali O4 - priklopno vozilo - 
vojaško vozilo 

DA – polpriklopnik  

Furgon  

Keson  

Plato  

Prekucnik  

DB – priklopnik z vrtljivim ojesom  

Furgon  

Keson 

Plato  

Prekucnik  

DC – priklopnik s centralno osjo  

Furgon  

Keson  

Plato  

SE – bivalna prikolica  - 

DA - polpriklopnik,                                                                                     
DB - priklopnik z vrtljivim ojesom ali                                                              

- 

ATP  



 

 

DC/SG - priklopnik s centralno 
osjo/vozilo za poseb 

Cisterna  

Gasilsko 

Cisterna za nevarno blago  

Damper  

Delavnica  

Dvigalo  

Elektroagregat  

Furgon  

Kompresor  

Komunalno  

Kuhinja  

Sanitarno 

Vojaško policijsko  

Prodajalna  

Za zveze 

Za kontejnerje  

Za čolne 

Za nevarno blago  

Za živali  

T1, T2, T3 ali T4 - traktor - vojaško 
vozilo 

FA – kmetijski  - 

FB – gozdarski  - 

SG – vozila za posebne namene  - 

T5 - traktor - vojaško vozilo 
FA – kmetijski  - 

SG – vozila za posebne namene  - 

R1, R2, R3 ali R4 (a ali b**)traktorski 
priklopnik - vojaško vozilo 

DA – polpriklopnik  

Keson  

Plato  

Prekucnik  

DB – priklopnik z vrtljivim ojesom  

Keson  

Plato  

Prekucnik  

DC – priklopnik s centralno osjo  
Keson  

Plato  

SG – vozila za posebne namene  

- 

Cisterna  

Za prevoz oseb  

Za živali  

S1 ali S2 (a ali b**) - vlečni stroj - 
vojaško vozilo 

DA – polpriklopnik  - 

DB – priklopnik z vrtljivim ojesom  - 

DC – priklopnik s centralno osjo  - 

SG – vozila za posebne namene  - 

B1k, B2k, B3k*** - bojno vojaško 
vozilo - kolesnik - vojaško vozilo 

SG – vozila za posebne namene  

Za prevoz oborožitvenih 
sistemov 

Za prevoz ljudi 

Reševalno vozilo 

Vojaško policijsko  

RKBO vozilo 

Za prevoz bojnih tovorov 

B1g, B2g, B3g*** - bojno vojaško 
vozilo - goseničar - vojaško vozilo 

SG – vozila za posebne namene  

Za prevoz oborožitvenih 
sistemov 

Za prevoz oseb 

Za prevoz bojnih tovorov 

 

 



 

 

POJASNILO: 
 
* Tip nadgradnje za motorna vozila kategorije M2 in M3, od CA do CW: 
 

Vozila razreda I   Vozila razreda II  Vozila razreda III 
Vozila razreda I (avtobusi, načrtovani 
s prostori za stoječe potnike, in ki 
omogočajo pogosto izmenjavanje 
potnikov)   

 Vozila razreda II (avtobusi, načrtovani 
predvsem za prevoz sedečih potnikov in 
prirejeni tako, da dopuščajo tudi prevoz 
stoječih potnikov v sredinskem prehodu 
in/ali v prostoru, ki ne sme presegati 
prostora za dva dvojna sedeža)   

 Vozila razreda III (avtobusi, 
načrtovani izključno za prevoz sedečih 
potnikov)   

 CA – enonivojski    CI – enonivojski    CQ – enonivojski   

 CB – dvonivojski    CJ – dvonivojski    CR – dvonivojski   

 CC – zgibni enonivojski    CK – zgibni enonivojski    CS – zgibni enonivojski   

 CD – zgibni dvonivojski    CL – zgibni dvonivojski    CT – zgibni dvonivojski   

 CE – nizkopodni enonivojski    CM – nizkopodni enonivojski      

 CF – nizkopodni dvonivojski    CN – nizkopodni dvonivojski      

 CG – zgibni nizkopodni enonivojski    CO – zgibni nizkopodni enonivojski      

 CH – zgibni nizkopodni dvonivojski    CP – zgibni nizkopodni dvonivojski      

         

 Vozila razreda A    Vozila razreda B      

 (avtobusi za prevoz do 22 potnikov,  
načrtovani za prevoz sedečih in  
stoječih potnikov)   

 (avtobusi za prevoz do 22 potnikov,  
načrtovani za prevoz samo sedečih  
potnikov)   

   

 CU – enonivojski    CW - enonivojski     

 CV – nizkopodni enonivojski        

 
** Tip nadgradnje za traktorske priklopnike in vlečne stroje: 
 
a – za priklopnike in zamenljive vlečene stroje z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo 40 km/h ali 
manj 
b – za priklopnike in zamenljive vlečene stroje z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo večjo od 40 
km/h 
 
 
*** Vrsta bojnih vojaških vozil:  
 
Kategorija B1k:  Kolesno bojno vojaško vozilo, katerega največja masa ne presega 3.500 kg 
Kategorija B2k: Kolesno bojno vojaško vozilo, katerega največja masa presega 3.500 kg, vendar ne 

presega 12.000 kg 
Kategorija B3k: Kolesno bojno vojaško vozilo, katerega največja masa presega 12.000 kg 
Kategorija B1g: Gosenično bojno vojaško vozilo, katerega največja masa ne presega 3.500 kg  
Kategorija B2g: Gosenično bojno vojaško vozilo, katerega največja masa  presega 3.500 kg , 

vendar ne presega 12.000 kg 
Kategorija B3g: Gosenično bojno vojaško vozilo, katerega največja masa presega 12.000 kg  


