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ZADEVA: POZIV ZA PRIJAVO V 

   PROGRAM USPOSABLJANJA za ocenjevanje na vozniškem izpitu za kategorijo B 
 
 
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljevanju: javna agencija) poziva vse 
zainteresirane, da se prijavijo v program usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu za 
kategorijo B. Program se bo pričel izvajati  
 
                                        v aprilu 2017, na sedežu agencije, Kotnikova 19 a, Ljubljana.  
 
Teoretični del programa se izvaja kontinuirano, popoldne, v času od ponedeljka do petka, 
predvidoma trikrat  tedensko. 
 
 
VZOREC URNIKA 
 

ura PO TO ČE 

15:30 – 
17:00 

 
 

  

17:00 – 
17:30 

odmor odmor odmor 

17:30 – 
19:00 

 
 

  

 
 
JAVNA AGENCIJA ZAGOTAVLJA: 

- prostor za teoretični del usposabljanja, 
- vadbeno površino (praktični del usposabljanja), 
- učne pripomočke, 
- gradivo. 

 
Vozilo za praktični del usposabljanja, ki izpolnjuje pogoje, določene v 6. točki 15. člena Pravilnika o 
vozniškem izpitu (Ur. list RS, št. 38/13 in 104/13; v nadaljevanju: pravilnik)  zagotovi udeleženec sam. 
Vozilo mora biti tehnično brezhibno. Udeleženec mora izvajalcu usposabljanja na njegovo zahtevo 
omogočiti, da preveri tehnično brezhibnost in mu predložiti dokumente, iz katerih je razvidno, da so 
izpolnjeni pogoji za udeležbo vozila v prometu. 
 
 
LOKACIJA USPOSABLJANJA 
Teoretični del usposabljanja se izvede na sedežu javne agencije, Kotnikova ul. 19/a, Ljubljana. 
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Praktični del usposabljanja se izvede v krajih, v katerih javna agencija zagotavlja opravljanje 
praktičnega dela vozniškega izpita, skladno s potrebami udeležencev in zmožnostmi izvajalca 
usposabljanja. 
 
Splošno 
 
V skladu z desetim odstavkom 75. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št: 85/16; v nadaljevanju: 
ZVoz-1) izvaja program usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu javna agencija). 
ZVoz-1 ne predpisuje posebnih pogojev za  vključitev v program usposabljanja za ocenjevanje na 
vozniškem izpitu, drugače pa je glede opravljanja preizkusa za ocenjevanje na vozniškem izpitu in za 
opravljanje dela ocenjevalca na vozniškem izpitu.  
 
V skladu s šestim odstavkom 75. člena ZVoz-1 lahko preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na 
vozniškem izpitu za kategorijo B opravlja oseba, ki: 

 ima vozniško dovoljenje kategorije B najmanj osem let; 

 je stara najmanj 26 let; 

 ima najmanj tri leta izkušenj pri usposabljanju kandidatov za voznike ali voznikov kot učitelj 
vožnjei; 

 je opravila program usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorije B. 
 

V skladu z drugim in tretjim odstavkom 75. člena ZVoz-1 je ocenjevalec na vozniškem izpitu za 
kategorijo B lahko oseba, ki: 

 ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve 
stopnjeii; 

 ima vozniško dovoljenje kategorije B najmanj osem let; 

 je stara najmanj 26 let; 

 je opravila preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu ali ji je bila priznana 
poklicna kvalifikacija. 

 
Glede na navedeno se pričakuje, da udeleženec usposabljanja izpolnjuje najmanj pogoje, navedene v 
prvi, drugi in tretji alineji šestega odstavka 75. člena ZVoz-1). 
 
Usposabljanje se bo izvedlo v skladu z 28. členom in prilogo 8 pravilnika. Po opravljenem 
usposabljanju se vsakemu udeležencu izda potrdilo, ki je kot priloga 9 sestavni del pravilnika. 
 
 
Izvedba usposabljanja 
 
– O točnem pričetku usposabljanja bodo prijavljeni obveščeni naknadno.  
– Rok za oddajo prijave je 06.03.2017 
 
Prijavo pošljite izključno po e-pošti na: andrej.justinek@avp-rs.si. Prijava mora vsebovati naslednje: 

- ime in priimek udeleženca, 
- datum in kraj rojstva, 
- naslov stalnega prebivališča, 

mailto:andrej.justinek@avp-rs.si
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- podatke o delovnih izkušnjah pri usposabljanju kandidatov za voznike ali voznikov kot učitelj 
vožnje. 

 
 
Trajanje usposabljanja in cene 
 
Program usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu za kategorijo B obsega teoretični (40 
pedagoških ur) in praktični (50 pedagoških ur) del in je natančneje določen v Prilogi 8 pravilnika. 
 
Cena usposabljanja se določi kot kotizacija in je ob predvidenem številu najmanj deset udeležencev 
450 EUR. Stroški kotizacije morajo biti poravnani do začetka usposabljanja. V primeru manjšega 
števila prijav na usposabljanje se določi višja cena usposabljanja, usposabljanje pa izvede, če se s 
ceno strinjajo vsi oziroma zadostno število prijavljenih. Kotizacija se plača po potrditvi izvedbe 
usposabljanja. Iz potrdila o vplačilu morajo biti razvidni naslednji podatki: 
 – ime in priimek ter naslov nalogodajalca  
– namen nakazila: Usposabljanje za ocenjevanje ime in priimek udeleženca, 
– koda namena: EDUC, 
– znesek, 
– naziv in naslov prejemnika: Javna agencija RS za varnost prometa, Kotnikova ulica 19a, 1000 
Ljubljana, IBAN: SI56 0110 0600 0034 943,  referenca prejemnika: 00 02060-2017. 
 
 
 
Obvestilo udeležencu 
  
Po končanem postopku prijave na usposabljanje se udeleženca po elektronski pošti na naslov, iz 
katerega je prišla prijava, obvesti o točnem datumu in uri pričetka usposabljanja, lokaciji in sporoči 
ostale pomembne informacije. 
 
Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru nezadostnega števila prijav usposabljanje odpove. Če bo 
število prijav preseglo najvišjo sprejemljivo mejo za učinkovito izvedbo, se bo organiziralo dodatno 
usposabljanje. O vseh morebitnih spremembah (časa, kraja, odpovedih, dodatnih izvedbah) se bo 
prijavljene pravočasno obvestilo po elektronski pošti. 
 
 
Odjava od usposabljanja 
 
V kolikor se zaradi objektivnih okoliščin usposabljanja ne boste mogli udeležiti, se lahko odjavite 
najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko ste s strani javne agencije prejeli obvestilo o točnem datumu 
in uri pričetka usposabljanja. V primeru, da se od usposabljanja ne boste pravočasno odjavili, bomo 
smatrali, da ste k usposabljanju pristopili in vam storitev zaračunali. 
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Za dodatne informacije v zvezi z usposabljanjem se obrnite na: 
tel.: (01) 306 38 41; e-mail: andrej.justinek@avp-rs.si 
 
 
Pripravil: 
 
mag. Andrej Justinek mag. Igor VELOV 

PODROČNI PODSEKRETAR DIREKTOR 
 
 
 

POSLANO: 

1.  predhodno zainteresiranim po e-pošti; 
2.  spletu AVP - http://www.avp-rs.si/usposabljanja-preizkusi-znanja/aktualno/; 
3.  zbirki dok. gradiva.  
 
 
 
                                                
i Kot dokazilo o izkušnjah pri usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil ali voznikov 
upošteva pogodba o delu skupaj s potrdilom delodajalca. Če oseba ne more predložiti kopije pogodbe 
o delu in potrdila delodajalca, lahko dokazuje izkušnje z drugo ustrezno dokumentacijo (z izpisom 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, z delavsko knjižico, plačilnimi listami, izpisi 
iz programa izpitnih komisij (aplikacije PIK) oz Registra voznikov 2 (DIC), … Ali so s posrednimi dokazi 
izkazane potrebne delovne izkušnje, presoja javna agencija za vsak primer posebej. 
ii po KLASIUSU šesta raven obsega visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno 
izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba. Navedena šesta raven ima 
tudi dve podravni, in sicer: 
6/1 - Višješolsko in višje strokovno izobraževanje/višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba 
6/2 - Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) in 
podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba 
(prejšnja) in podobna izobrazba 
Navedeni podravni šeste ravni se razlikujeta glede na na način pridobitve izobrazbe, kar pomeni 
naslednje: 
- če je bila izobrazba pridobljena po višješolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje 
(torej po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju) je to podraven 6/1; 
- če je bila izobrazba pridobljena po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje 
(torej po Zakonu o visokem šolstvu) pa je to podraven 6/2. 
Ker ZVoz zelo natančno določa pogoj "najmanj izobrazba, ki je bila pridobljena po visokošolskem 
strokovnem študijskem programu prve stopnje", to pomeni izobrazbo najmanj podravni 6/2. 
 
 


