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Slovenski prevoznik 
za prevoz blaga iz 

Hrvaške v države, ki 
niso v EU, potrebuje 

poleg dovolilnice 
za te države tudi 

hrvaško dovolilnico.

Veljavnost 
dovolilnice je 

13 mesecev od 
začetka vsakega 

koledarskega 
leta, če ni drugače 

dogovorjeno.

Več informacij

Administrativni nasvet

Prevoznik potrebuje dovolilnico za prevoz blaga v države, kjer je prevoz dovoljen samo 
na njihovi podlagi. Dovolilnice izdaja Gospodarska zbornica Slovenije na oddelku Javne 
listine.
Špela Urh, Javne listine GZS

Dovolilnica je javna listina, s katero se dovoljuje:
• pristop vozilu, registriranemu zunaj Slovenije, na 

ceste v Sloveniji in vožnja po njih;
• vozilu, registriranemu v Sloveniji, pristop na ceste 

v državi, katere organ je izdal dovolilnico in vožnja 
po njih.

Namen dovolilnic je regulacija mednarodnega 
cestnega prevoza. Države so predvsem z uvedbo 
dovolilnic pridobile možnost kontrole opravljenih 
prevozov blaga tujih prevoznikov na svojem ozemlju 
in domačih prevoznikov na tujem ozemlju. Prevoznik 
potrebuje dovolilnico za prevoz blaga v države, kjer 
je prevoz dovoljen samo na njihovi podlagi. Med 
državami članicami EU dovolilnice niso potrebne. 

Ministrstvo za infrastrukturo RS na podlagi 
podatkov o porabi dovolilnic in drugih okoliščin, ki 
vplivajo na količino razpoložljivih dovolilnic, pridobi 
dovolilnice od pristojnega organa druge države. 
Pristojna organa obeh pogodbenic si vsako leto 
izmenjata dogovorjeno število neizpolnjenih obrazcev 
dovolilnic. Kvota dovolilnic se izmenjuje na podlagi 
reciprocitete. Število dovolilnic je omejeno, kar 
pomeni, da se lahko prevozniku izdaja dovolilnice za 
določeno državo zavrne.

Dovolilnico lahko pridobi domači prevoznik, ki 
ima že izdano licenco Skupnosti, ki mu dovoljuje 
mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu in 
je pravočasno vložil vlogo za dodelitev dovolilnic. 
Delitev dovolilnic se opravlja na podlagi podeljenega 
javnega pooblastila v upravnem postopku. Pri delitvi 
dovolilnic se upošteva pogoje, merila in postopke, 
določene z Zakonom o prevozih v cestnem prometu 
in Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz 
blaga v cestnem prometu. 

Veljavnost dovolilnice je 13 mesecev od 
začetka vsakega koledarskega leta, če ni drugače 
dogovorjeno. 

Letna količina dovolilnic za naslednje leto se prevo-
znikom določi z odločbo o letnem načrtu dovolilnic, 
na podlagi pridobljenih podatkov do 15. septembra. 
Delivec opravi delitev dovolilnic v štirih delilnih 
obdobjih - četrtletjih. Nerazdeljene dovolilnice se 
podeljujejo prevoznikom tekom celega leta.

Vrste dovolilnic

• bilateralne dovolilnice veljajo samo za bilateralni 
prevoz blaga med ozemljema dveh pogodbenic;

• tranzitne dovolilnice veljajo samo za prevoz blaga 
preko ozemlja ene od pogodbenic;

• dovolilnice za in iz tretjih držav veljajo za prevoze iz 
in v tretje držav;

• dovolilnice za in iz tretjih držav brez tranzita lastne 
države veljajo za prevoze iz in v tretje države brez 
tranzita preko ozemlja lastne države;

• univerzalne dovolilnice omogočajo vse zgoraj 
navedene vrste prevozov, če ni z meddržavnim 
sporazumom dogovorjeno drugače. 

• CEMT dovolilnice so večstranske letne ali mesečne 
dovolilnice, ki jih izdaja mednarodna organizacija 
ITF (International Transport Forum) in se upora-
bljajo med državami članicami ITF.

Kdaj potrebujemo dovolilnice in kdaj ne

Slovenski prevoznik za prevoz blaga iz Hrvaške v 
države, ki niso v EU, potrebuje poleg dovolilnice za 
te države tudi hrvaško dovolilnico. Enako pravilo 
velja tudi za Bolgarijo in Romunijo, le da v Bolgariji 
potrebujete bolgarsko dovolilnico in v Romuniji torej 
romunsko dovolilnico.

Na podlagi sporazuma dovolilnice niso potrebne za 
nobeno vrsto prevozov v/iz Srbije in Črne gore, razen 
za prevoz blaga iz katere koli druge države, ki pogojuje 
dovolilnico. 

Prevoz iz Avstrije v države, ki niso v EU, je le v 
primeru, ko prevoznik tranzitira Slovenijo, dovoljen 
brez avstrijske dovolilnice. Avstrijska dovolilnica 
je potrebna na primer za prevoz iz Avstrije preko 
Madžarske v Srbijo.

V primeru naklada blaga v Sloveniji in tranzita 
preko Madžarske, Ukrajine in Belorusije na razklad 
v Rusiji je potrebna ukrajinska tranzitna dovolilnica, 
beloruska univerzalna dovolilnica in ruska bilateralna 
dovolilnica. gg


