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Veleposlaništvu Republike Slovenije  

v Ruski federaciji  

 

Moskva 

 

Sektor za državno politiko na področju avtomobilskega in mestnega 

potniškega prometa Ministrstva za promet Ruske federacije v skladu z notama 

Veleposlaništva Republike Slovenije v Ruski federaciji št.14-RF/2021 z dne 

03.2.2021 in št.22-RF/2021 z dne 17.2.2021 o spreminjanju pravil za 

izpolnjevanje obrazcev ruskih dovolilnic za mednarodni cestni prevoz, 

sporoča naslednje informacije. 

Ministrstvo za promet Ruske federacije je Ministrstvu za infrastrukturo 

Republike Slovenije z dopisom št.9-1188 z dne 26.11.2020 poslalo 

informacije o spremembah ruske zakonodaje na področju mednarodnega 

cestnega prometa, vključno z začetkom veljavnosti s 1.1.2021 Uredbe 

Ministrstva za promet Ruske federacije št.261 z dne 28.7.2020, ki določa 

pravila za izpolnjevanje dovolilnic in posebnih enkratnih dovolilnic za 

mednarodni cestni prevoz iz oz. v tretje države. Navedena Uredba ne vsebuje 

vzorca izpolnjenega obrazca ruske dovolilnice, vendar Priloga št.8 k Uredbi 

določa navodila o pravilih za izpolnjevanje ruskih dovolilnic.  

Vendar ob upoštevanju obstoječih težav prevoznikov in za razjasnitev 

ravnanja prevoznikov v skladu s pravili za izpolnjevanje obrazcev ruskih 

dovolilnic za mednarodni cestni prevoz v priponki pošiljamo dodatna 

pojasnila. 

Ob tej priložnosti izražamo upanje v nadaljnje plodno sodelovanje med 

Rusko federacijo in Republiko Slovenijo na področju mednarodnega cestnega 

prometa. 

 

Priloga: na 2 l., v 1 izv. 

 

Direktor Sektorja za državno politiko 

na področju avtomobilskega in mestnega  

potniškega prometa                                    /podpis/                     A.S.Bakirey 
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Pojasnila glede pravil za izpolnjevanje ruskih obrazcev 

dovolilnic za mednarodni cestni prevoz 

 
 

1. V primeru vstopa vozila na ozemlje Ruske federacije s tovorom in izstopa 

brez tovora: 

   Pred vstopom na ozemlje Ruske federacije je potrebno obvezno navesti 

v točki 9 ruske dovolilnice datum in kraj vstopa. Kraj vstopa je treba razumeti 

kot prehod čez državno mejo Ruske federacije oz. v primeru vstopa skozi 

beloruski ali kazahstanski odsek državne meje, najbližje naselje (na primer, pri 

vstopu na ozemlje Ruske federacije iz ozemlja Republike Belorusije po avtocesti 

M1/E30 se kot vstopno mesto lahko navede Krasnoe). 

 V točki 10 obrazca ruske dovolilnice se navaja naziv tovora, v točki 11 - 

njegova teža. V točkah 12 in 13 obrazca ruske dovolilnice je smotrno navesti 

državo nakladanja in državo razkladanja. 

Ob vstopu na ozemlje Ruske federacije voznik vozila predloži rusko 

dovolilnico predstavniku carinskih oblasti, v primeru vstopa skozi beloruski ali 

kazahstanski odsek državne meje pa uslužbencu prometnega inšpektorata, da  

označi vstop in odtrga kupon. Pri zapuščanju ozemlja Ruske federacije je 

predviden podobni postopek. 

2. V primeru vstopa vozila na ozemlje Ruske federacije brez tovora in izstopa 

s tovorom: 

Pred vstopom na ozemlje Ruske federacije mora voznik vozila izpolniti 

točko 9 obrazca ruske dovolilnice. Ob vstopu na ozemlje Ruske federacije mora 

voznik vozila inšpektorju predložiti rusko dovolilnico, da lahko pritrdi oznako 

in odtrga kupon. Ob vstopu na ozemlje Ruske federacije vozila brez tovora, ni 

treba izpolnjevati točk 10-13 obrazca ruske dovolilnice. 

Po prihodu na kraj nakladanja mora voznik vozila navesti naziv, težo 

tovora in relacijo prevoza, po začetku nakladanja pa izpolniti desni stolpec točk 

10-13 obrazca ruske dovolilnice. 

Ob izstopu z ozemlja Ruske federacije, mora voznik vozila inšpektorju 

predložiti obrazec ruske dovolilnice, da označi izhod in odtrga kupon.   

3. V primeru vstopa na ozemlje Ruske federacije in izstopa z ozemlja Ruske 

federacije vozila s tovorom:  

Pred vstopom na ozemlje Ruske federacije mora voznik vozila izpolniti 

točko 9 in levi stolpec točk 10-13 obrazca ruske dovolilnice, nato pa je treba 

dovolilnico predložiti uslužbencu prometnega inšpektorata, da označi vstop na 

ozemlje Ruske federacije in odtrga kupon. 

Po razkladanju in vožnji vozila brez tovora do kraja nakladanja na 

ozemlju Ruske federacije ni treba izpolnjevati točk 10-13 obrazca ruske 

dovolilnice. Po začetku nakladanja mora voznik izpolniti desni stolpec točk 10-

13 obrazca ruske dovolilnice. 

Ob zapuščanju ozemlja Ruske federacije mora voznik vozila inšpektorju 

predložiti obrazec ruske dovolilnice za pritrditev izstopne oznake in odtrganje 

kupona.  


