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Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja
Migracije so del našega vsakdana. Ljudje
prihajajo v Slovenijo in odhajajo v tujino, kar pa
je neizogibno povezano z ureditvijo različnih
dokumentov, kamor pogosto sodi tudi vozniško
dovoljenje. Postopek pridobitve se razlikuje
glede na to, v katero državo potujemo oz. iz
katere države tujec prihaja. Pogoje (veljavnost,
zdravniški pregled....) pridobitve novega
vozniškega dovoljenja določa vsaka država
zase. Znotraj Evropske unije so pravila precej
preprosta, vozniško dovoljenje velja ves čas
bivanja v drugi državi EU ter na Islandiji,
Norveškem, v Liechtensteinu in Švici.
Tujec, ki ima običajno prebivališče v Sloveniji (kraj, v katerem oseba stanuje vsaj 185 dni v
koledarskem letu zaradi osebnih in poklicnih vezi) in ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v
Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče, sme eno leto od datuma prijave prebivališča z
veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, in ob vzajemnosti
voziti v Republiki Sloveniji tista vozila, za katera mu je bilo vozniško dovoljenje izdano. Časovne
omejitve ni, kot že zapisano zgoraj, za vozniška dovoljenja, izdana v državah članicah EU,
Liechtensteinu, Norveški, Islandiji ali Švici.
Pogoji za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za slovensko so zapisani v Zakonu o
voznikih. Ta določa, da lahko imetnik tujega veljavnega vozniškega dovoljenja, ki ima v Sloveniji
običajno prebivališče (če izpolnjuje druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih
vozil: predpisana starost, telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornih vozil – zdravniško
spričevalo itd.), zahteva zamenjavo le-tega za slovensko vozniško dovoljenje.
Zahtevo za zamenjavo vozniškega dovoljenja lahko odda voznik na kateri koli upravni enoti ali
krajevnem uradu v Republiki Sloveniji, predložiti pa morate:
dosedanje veljavno vozniško dovoljenje, potrdilo o veljavnosti dosedanjega vozniškega
dovoljenja, veljavno zdravniško spričevalo, fotografijo velikosti 35 x 45 mm, ki kaže vašo pravo
podobo in ni retuširana, dokazilo o plačilu upravne takse (18,10 EUR) in obrazca vozniškega
dovoljenja (3,27 EUR), dokazilo, da ste ob pridobitvi vozniškega dovoljenja izpolnili pogoj
običajnega prebivališča v državi, ki je izdala veljavno vozniško dovoljenje, ali ste študirali v tej
državi najmanj šest mesecev.
Upravna enota bo vozniku (ki ne prihaja iz
EU) izdala slovensko vozniško dovoljenje,
če
imetnik
veljavnega
vozniškega
dovoljenja, izdanega v tujini, opravi praktični
del vozniškega izpita za tiste kategorije
vozil, ki jih sme voziti z vozniškim
dovoljenjem, izdanem v tujini, in osebi, ki je
že imela veljavno slovensko vozniško
dovoljenje.

Praktičnega dela ni treba opraviti voznikom, ki imajo vozniško dovoljenje države članice EU,
Islandije, Liechtensteina, Norveške ali Švice za vse kategorije, Japonske za kategorije AM, A1,
A2, A, B1 in B, Južne Koreje ali Avstralije za kategoriji B1 in B.
Praktičnega dela vozniškega izpita tudi ni treba opraviti imetniku tujega vozniškega dovoljenja,
ki ima dokazilo o strokovni usposobljenosti za vožnjo motornih vozil. Izjemoma in ob
vzajemnosti se od osebja diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in
predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ob zamenjavi tujega vozniškega
dovoljenja ne zahtevajo dokazila o telesni in duševni zmožnosti voziti motorna vozila ter
opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita.
Za opravljanje praktičnega dela izpita se lahko vozniki obrnejo na katerokoli šolo vožnje v
Republiki Sloveniji. Več podatkov o pridobitvi vozniških dovoljenj in seznam organizacij, ki
opravljajo dodatno usposabljanje, vozniki lahko najdete na straneh Agencije RS za varnost
prometa. Nekaj podatkov najdete tudi na spletni strani http://www.slovenia.si/
Stranke nas pogosto sprašujejo, kako pridobiti mednarodno vozniško dovoljenje. Tovrstno
dovoljenje si lahko pridobi imetnik veljavnega slovenskega vozniškega dovoljenja na lastno
zahtevo, če mu ni izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali prenehanje
veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma se mu ne izvršuje kazen ali varstveni ukrep
prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije. Mednarodna vozniška
dovoljenja izdaja AMZS, zato svetujemo, da se vozniki pravočasno obrnejo na prej navedeno
zvezo, saj le tega ni mogoče pridobiti takoj. Več informacij je na voljo na spletni stani AMZS:
https://www.amzs.si/na-poti/mednarodni-dokumenti-in-vinjete/mvd-mednarodno-vozniskodovoljenje
Hkrati vsem voznikom sporočamo, da je obvezna zamenjava starih rožnatih vozniških dovoljenj
za novo vozniško dovoljeno v obliki kartice do 19. januarja 2023. Seveda pa morate imetniki
to dovoljenje z novim plastičnim dovoljenjem zamenjati že prej, zaradi poteka veljavnosti
le
tega
ali
spremembe
podatkov
(prebivališče,
osebno
ime).
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 03 713 51 20 ali nam pišite na enaslov ue.zalec@gov.si.
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