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Listine

Takšni so pogoji za pridobitev potrdil za 
voznike, državljane tretjih držav
Za opravljanje mednarodnega prevoza blaga z vozili, težjimi od 3,5 tone, se zahteva 
licenca Skupnosti skupaj s potrdilom za voznike, če je voznik državljan tretje države.  
Špela Urh, GZS – Javne listine 

Potrdilo za voznika (pogovorno »roza potrdilo«) je last 
cestnega prevoznika, ki ga da na voljo vozniku, ime-
novanemu v njem, kadar voznik vozi vozilo za prevoz 
blaga, z licenco Skupnosti, izdano navedenemu 
prevozniku. Potrdilo za voznike se izdaja v skladu z 
Evropsko uredbo 1072/2009 cestnemu prevozniku, ki 
ima licenco Skupnosti in zakonito zaposluje voznika, 
ki ni državljan države članice Evropske unije, niti 
ni rezident za daljši čas v smislu Direktive Sveta 
2003/109/ES. Overjena kopija potrdila za voznike se 
hrani v poslovnih prostorih prevoznika, medtem ko je 
izvirnik potrdila v vozilu in ga mora voznik predložiti 
na zahtevo nadzornega organa. Vsa izdana potrdila 
so vnesena v Nacionalni elektronski register podjetij 
cestnega prevoza in podatki so dostopni nadzornim 
organom v vseh državah EU. 

Kakšni so pogoji in kateri dokumenti so potrebni?
Pogoji za pridobitev potrdila za voznika, ki je državljan 
tretje države, so:
• da je voznik zaposlen pri prevozniku, 
• da ima dovoljenje za prebivanje in delo v Sloveniji
• in dovoljenje za vožnjo težjih vozil. 

Vlogi za izdajo potrdila je treba priložiti:  
• enotno dovoljenje za prebivanje in delo in informa-

tivni list, 
• ali enotno dovoljenje za prebivanje in delo in dovo-

ljenje o zaposlovanju na podlagi sporazuma,
• ali dovoljenje za prebivanje za družinskega člana 

slovenskega državljana, 
• kopijo osebnega dokumenta, 
• kopijo veljavne pogodbe o zaposlitvi, 
• številko zdravstvenega zavarovanja (številko lahko 

pridobi GZS),  
• kopijo vozniškega dovoljenja,
• dokazilo o pridobljeni temeljni kvalifikaciji. 

Od lani lahko v skladu z Evropsko direktivo 2018/645 
voznik, državljan tretjih držav, tudi s potrdilom za 
voznike dokaže, da ima temeljno kvalifikacijo in 
opravljeno redno usposabljanje, če je na potrdilu v 
polju pod opombe navedena veljavnost kode unije 
»95«. Voznikom ni treba vpisovati kode »95« na 
vozniško dovoljenje ali pridobiti izkaznice o vozniških 
kvalifikacijah. Izdajatelju se mora priložiti Spričevalo 
o opravljenem preizkusu znanja za pridobitev 
temeljnih kvalifikacij.

Potrdilo se izda za obdobje z veljavnostjo največ 
5 let, vendar do dne, ko so izpolnjeni zgoraj navedeni 
pogoji. 

Kdo potrdila ne potrebuje?
V skladu s 5. členom Uredbe EU 1072/2009, Direktivo 
2003/209 in na podlagi Zakona o tujcih vozniki, 
državljani tretjih držav, ki imajo v RS dovoljenje za 
stalno prebivanje in imajo v dovoljenju označbo, da 
so rezidenti za daljši čas, ne potrebujejo potrdila za 
voznike, ki niso državljani EU. Namesto tega pokažejo 
dovoljenje za stalno prebivanje. Ker pa v nekaterih 
državah članicah nadzorni organi zahtevajo Potrdilo 
tudi za voznike, ki so državljani tretjih držav, vendar 
rezidenti za daljši čas, tem, v izogib zapletom v tujini, 
vseeno priporočamo pridobitev potrdila.  

Voznikom, ki so državljani EU, se potrdilo ne izda. 

Spremembe zaradi koronavirusa
V času izjemnih razmer zaradi koronavirusa so bile 
sprejete določene prilagoditve v postopkih pridobitve 
potrdil. Vozniki, ki kljub pravočasno oddani vlogi za 
podaljšanje dovoljenja za prebivanje in delo niso 
pravočasno pridobili novega enotnega dovoljenja za 
prebivanje in delo, lahko na GZS pridobijo potrdilo za 
voznika na podlagi potrdila o prejeti vlogi za podalj-
šanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, 
izdanega s strani upravne enote. Druga olajševalna 
okoliščina je, da se veljavnost kode unije »95«, vpisane 
v vozniško dovoljenje ali izkaznico o vozniški kvalifi-
kaciji, ki je potekla v času od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, 
podaljša za 6 mesecev oz. do konca leta 2021. gg

Potrdila za voznike, 
ki niso državljani EU, 
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