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1 POMEN IZRAZOV 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem elaboratu, imajo naslednji pomen:  

1. »notranji nadzor« je nadzor nad tveganji znotraj agencije in upravljanje z njimi, da ostane 
znotraj mej dovzetnosti, da bi zagotovili doseganje želenih ciljev; 

2. »strokovni nadzor« je nadzor nad vsebino, strokovnostjo, kvaliteto in učinkovitostjo 
izvajanja nalog, ki jih izvajalci opravljajo na podlagi določb tega zakona in predpisov, izdanih 
na njegovi podlagi; 

3. »nadzorna komisija« je skupina oseb, ki načrtuje, koordinira in nadzoruje potek izvajanja 
notranjega in strokovnega nadzora in je za strokovno odločanje o posamezni  zadevi 
neposredno odgovorna direktorju agencije;  

4. »koordinator notranjega in strokovnega nadzora« je oseba, ki koordinira izvajanje 
notranjega in strokovnega nadzora in je neposredno odgovorna direktorju agencije;  

5. »izvajalec notranjega in strokovnega nadzora« je oseba, ki izvaja notranji in strokovni 
nadzor v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja nadzora in programom notranjega 
in strokovnega nadzora ter navodili nadzorne komisije; 

 6. »korupcija« je vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali 
zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo 
lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma 
zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega;  

7. »integriteta« je pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri 
preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga 
pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in 
etičnimi kodeksi;  

8. »javni sektor« ima isti pomen kot javni sektor po zakonu, ki ureja javne uslužbence 
vključno z javnimi podjetji in gospodarskimi družbami, v katerih ima večinski delež oziroma 
prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost;  

9. »zaposleni v javnem sektorju« so funkcionarji, javni uslužbenci in zaposleni v javnih 
podjetjih in gospodarskih družbah, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv 
država ali samoupravna lokalna skupnost;  

10. »funkcionarji oziroma funkcionarke« (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji) so: poslanci 
državnega zbora, člani državnega sveta, predsednik republike, predsednik vlade, ministri, 
državni sekretarji, sodniki ustavnega sodišča, sodniki, državni tožilci, funkcionarji v drugih 
državnih organih in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne 
skupnosti), poslanci iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, kjer njihove pravice in 
obveznosti niso drugače urejene z akti Evropskega parlamenta in drugi funkcionarji iz 
Slovenije v evropskih institucijah in drugih mednarodnih institucijah, generalni sekretar 
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vlade, bivši funkcionarji, dokler prejemajo nadomestilo plače v skladu z zakonom, ter 
funkcionarji Banke Slovenije, če njihove pravice in obveznosti niso drugače urejene z 
zakonom, ki ureja Banko Slovenije in drugimi predpisi, ki obvezujejo Banko Slovenije;  

11. »uradniki oziroma uradnice na položaju« (v nadaljnjem besedilu: uradniki na položaju) 
so: generalni direktorji, generalni sekretarji ministrstev, predstojniki organov v sestavi 
ministrstev, predstojniki vladnih služb, načelniki upravnih enot, direktorji oziroma tajniki 
občinskih uprav;  

12. »uradne osebe« so funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, 
poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega 
sektorja;  

13. »nasprotje interesov« so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali 
ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog;  

14. »zasebni interes uradne osebe« pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, 
za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela 
osebne, poslovne ali politične stike;  

15. »odklonsko« je vsako ravnanje, delovanje, ki krši družbene norme in s tem odstopa od 
pričakovanj in zahtev neke družbe ali družbene skupine. 

Drugi izrazi uporabljeni v tem elaboratu so enaki izrazom uporabljenih v Zakonu v voznikih 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 109/2010) in Zakonu o motornih vozilih (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 106/2010). 
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2 RAZLAGA OKRAJŠAV  

CRV: Centralni register vozil 

DURS: Davčna uprava Republike Slovenije 

KPK: Komisija za preprečevanje korupcije 

ZVoz: Zakon o voznikih (Uradni list Republike Slovenije, št. 109/2010) 

ZMV: Zakon o motornih vozilih (Uradni list Republike Slovenije, št. 106/2010) 

ZIntPK: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list Republike Slovenije, št. 
69/2011) 

(model) COSO: Committee of Sponsoring Organizations 
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3 UVOD (NAMEN, OBSEG, OMEJITVE) 

V Javni agenciji RS za varnost prometa (v nadaljevanju agencija) se že dalj časa pojavlja težnja 
po vzpostavitvi sistema notranjega in strokovnega nadzora. Pri podrobnem pregledu so se 
ugotovile marsikatere pomanjkljivosti, sumi nezakonitosti in sumi koruptivnih dejanj. V 
agenciji je bil sprejet načrt integritete, kot to določa Zakon o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) ter sprejeta odločitev, da se vzpostavi tudi ustrezen 
sistem nadzora. Gre za vzpostavitev osnovnega nadzora nad zakonitostjo delovanja agencije 
ter pravnih oseb ali samostojnih podjetnikov posameznikov, katerim agencija podeljuje 
pooblastila za izvajanje programov in dejavnosti. Izpitni centri, šole vožnje, službe, ki 
opravljajo tehnične preglede motornih vozil, registracijski in homologacijski organi ter 
izvajalci dodatnih usposabljanj za voznike, kot so programi za voznike začetnike, vadba varne 
vožnje, rehabilitacijski programi z edukacijskimi delavnicami, psihosocialnimi delavnicami in 
programi zdravljenja s svojim odločanjem in delovanjem posredno vplivajo na varnost v 
cestnem prometu. 

Cilj programa strokovnega nadzora (v nadaljevanju program) je razviti metode identifikacije, 
upravljanja in odpravljanja tveganj v agenciji ter posameznikov, načrtovati in izvajati 
ustrezen nadzor ter ukrepati ob ugotovljenih pomanjkljivosti. 

Program obravnava tako notranji kot strokovni nadzor (v nadaljevanju: nadzor). O 
notranjem nadzoru govorimo, kadar opravljamo nadzor nad delom zaposlenih v agenciji, 
vključno z javnimi uslužbenci, ki opravljajo delo v teritorialnih izpostavah agencije (izpitnih 
centrih). O strokovnem nadzoru govorimo o vseh ostalih primerih, ko so subjekt nadzora 
šole vožnje, izvajalci dodatnega usposabljanja voznikov, organizacije za tehnične preglede, 
registracijske organizacije in pooblaščene organizacije za ugotavljanje skladnosti. Pomen 
notranjega in strokovnega nadzora bosta razložena v nadaljevanju. 
 
Strategija notranjega nadzora mora biti oblikovana tako, da identificira možne dogodke, ki bi 
lahko vplivali na agencijo in upravlja tveganje tako, da ostane znotraj mej dovzetnosti, da bi 
zagotovili razumno zavarovanje glede doseganja ciljev subjekta. Pri tem je pomembno, da 
upoštevamo naslednja glavna dejstva: upravljanje s tveganji je proces; upravljanje s tveganji 
se izvaja z ljudmi v organizaciji; upravljanje s tveganji se uporablja z oblikovanjem strategij v 
celotni organizaciji; upoštevati je potrebno koncept nagnjenosti k tveganju; upravljanje s 
tveganji ne zagotavlja pozitivnega zagotovila o dosežkih in upravljanje s tveganji je 
zasnovano tako, da pomaga doseči zastavljene cilje.  
 
Pri snovanju programa bomo upoštevali mednarodne standarde ISO 31000, ki opredeljujejo 
upravljanja s tveganji in med drugim omogočajo: povečanje verjetnosti doseganja 
zastavljenih ciljev; spodbujanje proaktivnega upravljanja; zavedanje, da je potrebno odkriti in 
obravnavati tveganja v celotni organizaciji; izboljšanje prepoznavanja priložnosti in 
nevarnosti; delovanje v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi standardi; 
izboljšanje obveznega in prostovoljnega poročanja; izboljšanje vodenja; izboljšanje zaupanja 
zainteresiranih strani; vzpostavitev zanesljive podlage za odločanje in načrtovanje; 
izboljšanje nadzora; učinkovito dodeljevanje in uporabo sredstev za obravnavo tveganja; 
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izboljšanje operativne učinkovitosti in uspešnosti; krepitev uspešnosti zdravja in varnosti, kot 
tudi varstva okolja in drugo. 
 

3.1 TVEGANJA V ZASEBNEM IN JAVNEM SEKTORJU 

 
Zasebni sektor je podvržen ustvarjanju dobička v organizacijah, zaradi česar je še posebej 
pomemben razvit sistem upravljanja s tveganji. Tveganja so vedno povezana s finančnimi 
učinki, pri čemer pa se vse preveč pozornosti namenja čistim poslovnim tveganjem, 
zapostavlja pa npr. operativna, strateška ali etična tveganja. Žal pa je sistem upravljanja s 
tveganji le na prostovoljni bazi in ni zakonska obveza, kot je to v javnem sektorju, kjer se 
zahteva od vseh institucij, da napravijo načrt integritete, s katerimi se določijo ukrepi 
pravočasnega odpravljanja in preprečevanja nastanka koruptivnih, protipravnih in neetičnih 
tveganj. Poleg klasičnih premoženjskih (nasilnih ter drugih) oblik kriminalitete (tatvine, ropi, 
prepovedana trgovina z drogo) predstavljajo v sedanjem času grožnjo državi, družbi in 
navsezadnje posamezniku predvsem korupcija (Resolucija o preprečevanju in zatiranju 
kriminalitete RS, 2004). Slednja je na svetovni in slovenski ravni čedalje bolj usmerjena v 
korist nosilcem moči (predvsem v javnem sektorju), ki jo izvršujejo z zlorabo položaja, v 
zasebnem sektorju pa celo počasi postaja normalni del vsakdanjega poslovnega procesa. 
Zaradi preprečevanja tako korupcijskih kot tudi drugih neetičnih, nemoralnih in drugih 
nezakonitih ravnanj pa sta tako javni sektor, kot tudi zasebni sektor, vzpostavila določene 
preventivne ukrepe. Javni sektor s tem v zvezi od leta 2004 dalje pozna t.i. načrt integritete, 
ki pomeni obligatorno orodje za vse institucije javnega sektorja za identifikacijo tveganj in 
načrt odprave le-teh. Gre za zakonski ukrep (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, 
Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; dalje ZIntPK) za krepitev integritete  in transparentnosti ter 
preprečevanje in odpravljanje korupcije in nasprotja interesov vsake institucije javnega 
sektorja. Gre za sistematično urejeno zbirko načrtnih in premišljenih meril, podatkov, 
postopkov, opravil, ravnanj, mišljenj, odločanj in delovanj, s katerimi ocenimo verjetnost 
nastanka tveganj koruptivnih, protipravnih ali drugih neetičnih ravnanj znotraj institucij in 
posledic teh ravnanj ter določimo ukrepe in kontrole za njihovo pravočasno odkrivanje, 
obvladovanje, odpravljanje oziroma preprečevanje nastanka novih. S tem se ohranja oziroma 
povečuje integriteta zavezanca. Načrt integritete je v skladu z ZIntPK orodje za vzpostavljanje 
oziroma preverjanje integritete v organizaciji ter orodje za ugotavljanje in odpravljanje 
ranljivosti organizacije in njenih zaposlenih za nastanek koruptivnih ravnanj. Temelji na: a) 
ugotavljanju relevantnih tveganj za korupcijo na različnih področjih organizacije, b) oceni, 
kakšno nevarnost predstavljajo ta tveganja za organizacijo in c) določanju ukrepov za 
zmanjšanje ali odpravo teh tveganj. Po ZIntPK so obveza vseh institucij javnega sektorja, 
naloga slednjih - zavezancev - pa je, da izdelajo načrt, ki je prilagojen: naravi njihove 
institucije, dejavnostim, zunanjemu in notranjemu okolju, pooblastilom ter poslanstvu in 
ciljem. S tem v zvezi ne gre prezreti predstojnikov organov, ki so odgovorni za oblikovanje, 
sprejem in uresničitev načrta integritete. Poleg zakonsko določene obveznosti so 
predstojniki tisti, ki s svojim zgledom in dejanji pomembno vplivajo na stopnjo integritete 
zaposlenih in institucije. S tem vplivajo tudi na zaupanje javnosti, da bo njihovo delovanje 
skladno s pravnimi in etičnimi normami. Načrti integritete sami po sebi še ne vzpostavljajo ali 
povečujejo integritete organizacije, temveč se to zgodi šele z njihovim izvajanjem, in sicer 
takrat, ko organizacija učinkovito odpravi tveganja, ugotovljena z načrti integritete. Temeljni 
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element za izvajanje načrtov integritete in s tem povečevanje integritete organizacije je 
osebna zavezanost, predanost tako vodstva kot zaposlenih organizacije. Proces oblikovanja 
in izvajanja načrtov integritete temelji na stalnem preverjanju in dopolnjevanju tveganj in 
ukrepov organizacije, s katerimi ta tveganja odpravi (Načrt integritete. Dostopno na: 
https://www.kpk-rs.si/sl/korupcija-integriteta-in-etika/integriteta-in-etika) (Škrbec, Pristavec 
2012). 
 

3.1.1 NAČRT INTEGRITETE 
 
V agenciji je bila imenovana delovna skupina za pripravo načrta integritete. Predviden datum 
za izdelavo načrta integritete je konec maja 2013. 
 
Določi se terminski načrt za oblikovanje načrta integritete, ki vsebuje: 
 

1) FAZA PRIPRAVE: 
- vodstvo sprejme sklep o imenovanju delovne skupine; 
- delovna skupina sprejme program dela; 
- obvestijo se vsi zaposleni; 
- zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrta integritete. 
 
2) FAZA UGOTAVLJANJA IN OCENJEVANJA OBSTOJEČEGA STANJA – OCENA 

IZPOSTAVLJENOSTI ZAVEZANCA TVEGANJEM: 
- pregled zbrane dokumentacije in preverjanje njene skladnosti; 
- izpolnjevanje matrik – ocena izpostavljenosti tveganjem; 
- določitev stopnje kritičnosti tveganjem – matrike. 
 
3) ZAKLJUČNA FAZA – NAČRT IZBOLJŠAV: 
- predlagati ukrepe za izboljšanje in potrditi načrt izboljšav; 
- obvestiti zaposlene s preventivnimi ukrepi za izboljšanje in jih začeti izvajati; 
- pripraviti zaključno poročilo; 
- razpustiti delovno skupino in sprejeti oblikovan načrt integritete; 
- vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z 

imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca; 
- posredovati načrt integritete KPK. 

 
Tveganja, ki jih obravnava načrt integritete in do katerih se je potrebno opredeliti so: 

- nedovoljeno sprejemanje daril; 
- neupoštevanje nasprotja interesov; 
- neupoštevanje omejitev poslovanja; 
- nedovoljeno lobiranje; 
- zaščita prijaviteljev; 
- javna naročila; 
- pomanjkanje kadra. 
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V registru koruptivnih tveganj in tveganj drugih neetičnih ravnanj se določijo predlogi 
delovne skupine oziroma zbirna tabela predlaganih ukrepov ter odgovorna oseba institucije. 
 

3.2 STROKOVNI NADZOR 

Pomen strokovnega nadzora v tem programu je v skladu z 11. točko prvega odstavka 2. 
člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010, v nadaljevanju ZVoz), ki opredeljuje 
strokovni nadzor kot nadzor nad vsebino, strokovnostjo, kvaliteto in učinkovitostjo 
izvajanja nalog, ki jih izvajalci opravljajo na podlagi določb ZVoz in predpisih izdanih na 
njegovi podlagi, ter Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010, v nadaljnjem 
besedilu: ZMV), ki v 66. členu opredeljuje strokovni nadzor, kot nadzor nad delom 
proizvajalcev vozil in njihovih pooblaščenih zastopnikov, tehničnih služb, strokovnih 
organizacij in registracijskih organizacij. Agencija o opravljanju nalog po tem zakonu in 
predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poroča ministru (2. odstavek 66. člena ZMV). 

Agencija ne more in ne sme opravljati nalog nadzora inšpekcijskih služb in drugih 
nadzornih organov. Agencija lahko svetuje in opozarja ter ob določenih ugotovljenih 
dejstvih v skrajnem primeru le razveljavi pooblastilo oziroma odloči o izbrisu določenega 
subjekta iz registra.  

Namen programa je identificirati odklonska ravnanja, nad katerimi lahko agencija v skladu z 
zakonom izvaja strokovni nadzor, jih preprečevati in ukrepati v okviru pooblastil določenih s 
predpisi.  

3.3 NOTRANJI NADZOR  

Za notranji nadzor so v organizaciji so do neke mere odgovorni vsi. Večina zaposlenih 
zagotavlja informacije, ki se uporabljajo v sistemu notranjega nadzora ali sprejema druge 
ukrepe, potrebne za nadzor.  Direktor v organizaciji je v celoti odgovoren za oblikovanje in 
izvajanje učinkovitega notranjega nadzora in s svojim upravljanjem vpliva na integriteto in 
etiko in drugih dejavnikov pozitivnega kontrolnega okolja.  Management je odgovoren tim, ki 
zagotavlja upravljanje, vodenje in nadzor. Poznajo tudi dejavnosti podjetja in okolja.  

Notranji nadzor ima pomembno vlogo pri preprečevanju in odkrivanju goljufij. Na podlagi 
ocene nevarnosti prevar je potrebno vzpostaviti sistem s tem povezanih nadzorov. To 
običajno vključuje identifikacijske scenarije, v katerih delikventna dejanja se lahko pojavijo, 
in določiti, ali obstoječi postopki nadzora učinkovito obvladujejo tveganje na sprejemljivo 
raven.  
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3.3.1 ZAPOSLENI 

Za pravilno in popolno delovanje nadzora je potrebno razmejiti dolžnosti med zaposlenimi, 
določiti materialno odgovornost, omejiti pristop k sredstvom, razpolaganjem z notranjimi 
informacijami ter nadzirati delo zaposlenih. 

Pri razmejitvi dolžnosti gre za to, da so naloge med zaposlene razporejene tako, da je 
določeno, kaj kdo dela. Na ta način se zmanjša možnost prevar in napak. Z notranjimi akti je 
potrebno določiti, da so posamezni zaposleni tudi materialno odgovorni za napake, ki so jih 
storili hote ali nehote. Omejitev pristopa k sredstvom je fizično omejevanje dostopa do 
sredstev (npr. vstopa v zgradbo, skladišče ipd.). Pomembno je tudi varovanje notranjih 
informacij. Dostop ne sme biti omogočen prevelikemu številu ljudi. Sistem notranjega 
nadzora mora biti vzpostavljen tako, da ne prihaja do odtekanja informacij iz družbe. Nadzor 
nad zaposlenimi opravljajo neposredno nadrejeni, vgrajeno nadziranje pa zagotavljajo 
vzpostavljeni nadzori, ki delujejo med poslovanjem. 

3.3.1.1 DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 

Delavec je dolžan izpolnjevati pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, sicer je 
disciplinsko odgovoren. 

Disciplinsko odgovornemu delavcu lahko delodajalec izreče opomin ali druge disciplinske 

sankcije, kot so npr. denarna kazen ali odvzem bonitet, če so določene v kolektivni pogodbi 

na ravni dejavnosti, vendar pa disciplinska sankcija ne sme trajno spremeniti delovno 

pravnega položaja delavca. Sklep delodajalca o izrečeni denarni kazni, zoper katerega 

delavec ni zahteval arbitražnega ali sodnega varstva, je izvršilni naslov. 

V disciplinskem postopku mora delodajalec delavcu vročiti pisno obdolžitev ter določiti čas in 

kraj, kjer lahko delavec poda svoj zagovor. 

V disciplinskem postopku mora delodajalec omogočiti zagovor delavcu, razen če le-ta to 

izrecno odkloni ali če se neopravičeno ne odzove povabilu na zagovor. 

Uvedba disciplinskega postopka zastara v enem mesecu od dneva, ko se je izvedelo za kršitev 
in storilca oziroma v treh mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena. 

Izvršitev disciplinske sankcije zastara v 30 dneh po vročitvi sklepa. 

3.3.1.2 ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST 

Delavec, ki na delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo 
delodajalcu, jo je dolžan povrniti. Če povzroči škodo več delavcev, je vsak izmed njih 
odgovoren za tisti del škode, ki ga je povzročil. 
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Če za vsakega delavca ni mogoče ugotoviti, kolikšen del škode je povzročil, so vsi delavci 

enako odgovorni in povrnejo škodo v enakih delih. Če je več delavcev povzročilo škodo z 

naklepnim kaznivim dejanjem, so za škodo solidarno odgovorni. 

Če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom, mu jo mora povrniti delodajalec 
po splošnih pravilih civilnega prava. Odškodninska odgovornost delodajalca se nanaša tudi 
na škodo, ki jo je delodajalec povzročil delavcu s kršenjem pravic iz delovnega razmerja. 

3.3.2 KONTROLNI MODEL COSO 

Zaradi pomembnih revizijskih napak, ki so se pojavile pri revidiranju ureditve notranjega 
kontroliranja v 80. letih prejšnjega stoletja, je poročilo, ki ga je izdal COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations), prispevalo k redefiniciji notranjih kontrol in sodil za presojo 
uspešnosti njihovega delovanja. Ogrodje notranjih kontrol naj ne bi zajelo le vrednotenja t. i. 
trdih kontrol, ki se nanašajo na razmejitev  dolžnosti in obveznosti, ampak tudi t. i. mehke 
kontrole, kot so konkurenčnost, strokovnost zaposlenih, slog in filozofija vodenja. Poročilo 
coso naj bi zagotovilo, da bi pomembnost notranjih kontrol razumele vse udeležene stranke: 
od poslovodstva, revizorjev do javnosti. Poslovodstvu naj bi pomagalo pri opredelitvi 
pomembnih tveganj in kontrol, dalo ogrodje za postavitev notranjih kontrol in, kar je zelo 
pomembno, pomagalo notranjim revizorjem, da se usmerjajo na področja povečevanja 
koristi in izboljšave delovanja podjetij. Namen ogrodja coso je, da vodstvo podjetja in njihovi 
revizorji pridobijo sodila, s katerimi bodo ocenjevali učinkovitosti notranjega nadzora in o 
tem poročali javnosti (Markoja 2009, 352). 

Smiselno bi bilo vzpostaviti sistem ˝SAMOOCENJEVANJA NOTRANJIH KONTROL˝, ki lahko 
služi kot pomoč izvajalcem notranjih nadzorov. Gre za dopolnitev klasičnega notranjega 
nadzora, in se uporablja pri preverjanju t.i. ˝mehkih notranjih kontrol˝. Ti nadzori niso 
otipljivi in so težko določljivi. Sem uvrščamo etične vrednote, odgovornost, slog vedenja, 
komunikacija med zaposlenimi, neoporečnost in motivacija zaposlenih. Gre namreč za 
proces, v katerem zaposleni in njihovi nadrejeni vodje ocenjujejo učinkovitost delovanja 
notranjih nadzorov. Z ocenjevanjem na podlagi vprašalnikov, intervjujev ali delavnic 
ugotavljajo slabosti v delovanju notranjih nadzorov. Za odpravo teh slabosti dajejo zaposleni 
in njihovi nadrejeni predloge in ideje za izboljšanje le-teh. Takšne procese bi izvajale delovne 
skupine ob pomoči izvajalcev notranjih nadzorov. Gre torej za dodatno orodje pri revidiranju 
sistema notranjih nadzorov. Najpogostejši model, ki se uporablja pri samoocenjevanju je 
kontrolni model COSO. Sestavlja ga pet kategorij:  

• kontrolno okolje; 

• ocenjevanje tveganj;  

• notranje kontrole; 

• informiranje in komuniciranje; 

• spremljanje učinkovitosti celotnega sistema notranjih kontrol.  

V nadaljevanju sledi razlaga posamezne sestavine modela coso za notranje kontrole. 
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3.3.2.1 OKOLJE KONTROLIRANJA 

Okolje kontroliranja je temeljni del ureditve notranjih kontrol v podjetju in zagotavlja 
zunanje možnosti za njihovo delovanje ter hkrati postavlja osnovo za delovanje vseh drugih 
štirih sestavin. Sestavine okolja kontroliranja so (Markoja 2009, 354): 

• Neoporečnost in etične vrednote poslovodstva in zaposlenih – zaposleni morajo podpirati 
notranje kontrole ves čas v celotni organizaciji, pokazati morajo osebno in strokovno 
neoporečnost ter etične vrednote. Vedno morajo delati v skladu s kodeksom etike. 
• Vodstvena filozofija in slog vodenja – izraža način razmišljanja in vodenja vodstva (podpira 
namene notranjega revidiranja). 
Poslovodstvo mora skrbeti predvsem za urejeno, etično, gospodarno, uspešno in učinkovito 
vodenje. 
• Primerna porazdelitev pooblastil in odgovornosti – vključuje raven znanja in izkušenj, 
potrebnih za izvajanje nalog, ter dobro razumevanje delovnih dolžnosti glede notranjega 
kontroliranja. Zaposleni morajo vzdrževati in dokazovati raven izkušenj, potrebnih za 
kakovostno ocenjevanje tveganja, ter pomagati pri učinkovitem izvajanju notranjega 
kontroliranja. 
• Primerna organizacijska ureditev – določa dodeljevanje ključnih odgovornosti in pooblastil 
v organizaciji. Izbrane morajo biti ustrezne poti poročanja. Organizacijska ureditev lahko 
vključuje notranjo revizijsko enoto, vendar mora biti ta neodvisna od vodstva in mora 
poročati neposredno najvišji ravni v organizaciji. 
• Primerno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih – vključuje zaposlovanje in kadrovanje, 
usmerjanje, usposabljanje in izobraževanje, ocenjevanje in svetovanje, napredovanje in 
nagrajevanje ter popravljalne ukrepe. Pomemben del okolja kontroliranja so vse metode, ki 
jih uporabljajo pri kadrovanju, saj so zaposleni pomemben vidik notranjega kontroliranja. 

3.3.2.2 OCENJEVANJE TVEGANJA 

Ocenjevanje tveganja se nanaša na opredelitev in proučitev pomembnih tveganj, ki vplivajo 
na doseganje ciljev podjetja in njihovo upravljanje. Proces ravnanja s tveganji poteka v več 
korakih. 

 
Opredelitev tveganj 
 
V poslovni literaturi obstaja precej opredelitev koncepta tveganja, pri čemer pa sta za večino 
opredelitev značilni dve pomembni lastnosti, in sicer (Markoja 2009, 355): 
• da je tveganje povezano z verjetnostno porazdelitvijo rezultatov poslovnih dejanj in 
• da nekateri rezultati poslovnih dejanj povzročajo podjetjem neželeno izgubo. 
Tveganje je sestavljeno iz množice sestavin, vendar literatura o ravnanju s tveganji poudarja 
štiri sestavine, ki so najpomembnejše pri opredelitvi tveganja, in sicer (Markoja 2009, 355): 
• dejavniki – nevarnosti, ki lahko povzročijo nastanek tveganega dogodka; 
• verjetnost – negotovost in verjetnost dogodka, pri katerem se lahko pojavi tveganje; 
• predmeti – predmeti, ki jih lahko prizadene pojav tveganega dogodka; 
• posledice – narava in obseg škode oziroma izgube, ki jih tvegani dogodek povzroči na 
predmetih. 
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Prepoznavanje tveganj 
 
Pri prepoznavanju tveganj je potrebna metodološkost, vsako prepoznano tveganje je treba 
strukturirati. Priporočljivo je uporabljati preglednice, ki zagotavljajo celovito prepoznavo, 
opis in pozneje oceniti tveganje (primer prikazuje tabela 1). 
 
Tabela 1: Prepoznavanje tveganj 

1. Ime tveganja  [Ime] 

    

2. Obseg tveganja  Kakovosten opis dogodkov, njihov obseg, vrste,  

  števila in medsebojne odvisnosti. 

3. Narava tveganja  Strateško, finančno, operativno, znanje. 

    

4. Nosilci interesov  Kateri so nosilci interesov podjetja in kakšna so  

  njihova pričakovanja? 

5. Oštevilčenje tveganj  Pomembnost in verjetnost. 

    

6. Odnos do tveganja  Morebitna izguba in finančni vpliv tveganja.   

  Vrednost pri tveganju.  

  Verjetnost in obseg morebitne izgube/koristi. 

  Cilji kontroliranja tveganj in želena raven tveganj. 

7. Obvladovanje tveganj,  Kako se trenutno obvladuje tveganje?  

kontrolni mehanizmi  Obseg zaupanja obstoječim kontrolam. 

   Način nadzora in pregleda. 

8. Možne dejavnosti in izboljševanja  Priporočila za znižanje tveganj. 

    

9. Razvoj strategij in usmeritev  Prepoznavanje funkcij, ki so odgovorne za razvoj  

  strategije in usmeritev. 

Prirejeno po A risk management standard 2002. 
 
 
Ocena tveganj 
 

Ocena tveganj je lahko številčna, polovično številčna ali kakovostna v pogledu na verjetnost 
nastopa in na mogoče posledice. Posledice grožnje in priložnosti so lahko visoke, srednje ali 
nizke. Verjetnost nastopa je lahko visoka, srednja ali nizka, vendar ne zahteva drugačne 
opredelitve glede na to, ali se nanaša na grožnjo ali priložnost. Organizacije bodo za svoje 
potrebe izdelala matriko verjetnosti 3×3, odvisno od njihovih posebnih okoliščin. Primer 
matrike je prikazan v tabeli 2. 
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Za izračun verjetnosti, ki nam določi pogostost nastanka tveganja, se lahko uporabijo različne 
metode. Priporočljivo je, da se uporabijo statistična orodja, ki temeljijo na zgodovinskih 
podatkih in omogočajo sistematičen razvoj ocene verjetnosti. 

Večinoma so verjetnosti ocenjene kot stopnje – nizka, srednja ali visoka. To ni najboljša 
metoda, saj je odvisna od osebne presoje posameznika (za nekoga je lahko nizko enkrat v 
življenjskem obdobju, za drugega pa vsakih deset let) (Markoja 2009, 356). 

Tabela 2: Matrika verjetnosti nastopa 

OCENA OPIS INDIKATORJI 

Visoka 
(verjetno) 
 

Mogoče je, da se pojavi 
vsako leto –25-odstotna 
verjetnost. 

Verjetnost nastopa je 
mogoča večkrat v 10 letih. 
 

Srednja 
(mogoče) 
 

Mogoče je, da se pojavi v 10-
letnem obdobju, verjetnost 
je manjša od 2. 5% 

Lahko se pojavi enkrat v 10 
letih, težko bo kontrolirati. 
 

Nizka 
(nepomembno) 
 

Ni verjetno, da se pojavi v 
10-letnem obdobju, 
verjetnost je manjša od 2%. 

Do zdaj se ni pojavila. 
 

Prirejeno po A risk management standard 2002. 
 
Obvladovanje tveganj 
 
Ta proces je nadaljevanje procesa ocenjevanja tveganj, kajti ko so pomembna tveganja 
določena, je treba njihov vpliv na poslovanje čim bolj zmanjšati. Tveganja se razdelijo na 
obvladljiva in neobvladljiva, določi se čas njihovega vnovičnega pregledovanja. Pri 
obvladljivih tveganjih sledi izbira ustreznih notranjih kontrol, ki naj bi njihove negativne 
vplive na poslovanje podjetja kar najbolj zmanjšale.  
 
Za učinkovito obvladovanje tveganj je na voljo mnogo kontrolnih mehanizmov, vendar je 
treba izbrati pravega za vsako raven tveganja. Vodstvo lahko izbira med naslednjimi 
kontrolnimi mehanizmi za obvladovanje tveganj (Markoja 2009, 357): 
 
• izogibanje tveganja (zahteva popolno odstranitev možnosti škode, predvsem z ne izvedbo 
dejavnosti. To je najbolj drastična metoda med vsemi merili tveganja); 
• zmanjšanje tveganja (zahteva izvedbo dveh nalog, in sicer poskus preprečiti nastanek 
tveganja na eni strani in zmanjšati obseg škode, če se dogodek vseeno pojavi); 
• prenos tveganja (gre za prenos nalog in odgovornosti, ki povzročajo tveganje, ali prenos 
finančnih izgub, ki izhajajo iz tveganja, na tretjo osebo oziroma skupino oseb); 
• sprejetje tveganja ( če ne moremo uporabiti nobenega od zgornjih treh meril, potem 
ostane edino sprejetje tveganja v celoti).  
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3.3.2.3 KONTROLNE DEJAVNOSTI 

 
Kontrolne dejavnosti so usmeritve in postopki, ki pomagajo vodstvu doseči zastavljene cilje. 
Z drugimi besedami bi lahko rekli, da pomagajo vodstvu zagotoviti izvajanje pravih stvari ob 
pravem času in na pravilen način. V organizaciji se pojavljajo na vseh stopnjah in funkcijah 
ter vključujejo vrsto dejavnosti, ki so naštete in opisane v nadaljevanju (Markoja 2009, 357): 
 
• postopki odobritve in potrditve – izvajajo jih samo pooblaščene osebe. Postopki odobritve 
morajo vključevati posebne pogoje in roke, pod katerimi se odobritev izvaja. Potrjevanje ob 
upoštevanju odobritev pa pomeni, da zaposleni ravnajo v skladu s pravilniki in v okviru 
vpeljanih omejitev; 
• ločitev področij nalog (odobravanje, izvajanje, evidentiranje, pregledovanje) – zaradi 
zmanjšanja tveganja napak ne sme noben posameznik ali skupina nadzirati vseh ključnih faz 
dogodka ali posla; 
• kontrola nad dostopom do dejavnikov in zapisov – dostop do obojih je omejen na 
pooblaščene osebe, odgovorne za skrbništvo in/ali uporabo dejavnikov (zmanjševanje 
tveganja nepooblaščene uporabe ali izgube); 
• preveritve – posle in pomembne dogodke je treba preverjati pred izvedbo in po njej; 
• uskladitve – razvide je treba občasno uskladiti z ustreznimi dokumenti; 
• pregledi poslovnih dosežkov – treba jih je redno pregledovati glede na niz standardov z 
ocenjevanjem uspešnosti in učinkovitosti; na podlagi tega vidimo, ali je bilo dejansko vse 
izvedeno, kot je treba; 
• pregledi poslovanja, procesov in dejavnosti – treba jih je občasno pregledati, da se zagotovi 
njihova usklajenost z veljavnimi predpisi, usmeritvami, postopki ali zahtevami; 
• nadzor (ocenjevanje, pregledovanje, potrjevanje, vodenje in usposabljanje) – pomaga 
zagotoviti primerno dosego namenov notranjega kontroliranja. 
 
Usmeritve in postopki, ki smo jih navedli, spadajo med najbolj običajne, preprečujoče in 
odkrivajoče kontrolne dejavnosti. Prve tri so preprečujoče, naslednje tri so bolj odkrivajoče, 
medtem ko sta zadnji dve hkrati preprečujoči in odkrivajoči. Pomembno je, da organizacija 
doseže ustrezno razmerje med odkrivajočimi in preprečujočimi kontrolnimi dejavnostmi. 
Zelo pomembno je tudi, da stroški kontrolnih dejavnosti ne presegajo koristi, ki jih te 
prinašajo (Markoja 2009, 358). 
 

3.3.2.4 INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE 

 
Za pravilno delovanje notranjih kontrol sta izjemno pomembna primerno informiranje in 
učinkovito komuniciranje. Informacije so nujno potrebne, da zaposleni opravijo svoje naloge. 
Ustrezen prenos informacij o delovanju notranjih kontrol do vseh zaposlenih je odvisen od 
pravilnih meritev in uspešne komunikacije. 
Za razumevanje, kaj se v resnici dogaja v okolju in procesu, so izjemno pomembne zanesljive 
informacije. Ker informacije prihajajo iz zelo različnih virov (notranjih in zunanjih) ter v 
številnih oblikah (kvalitativnih in kvantitativnih), je največji izziv za vodstvo iz tako velikih 
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količin podatkov dobiti tiste, ki so pomembni. Da bodo informacije ustrezne in zanesljive, je 
pogoj takojšnje evidentiranje in pravilna razvrstitev poslov in dogodkov. Treba jih je 
prepoznati, dobiti in prenesti v obliki in časovnem okviru, ki omogoča izvajanje potrebnih 
notranjih kontrol in drugih delovnih dolžnosti. Na sprejemanje ustreznih odločitev vodstva 
vplivajo tudi kakovostne informacije. Te morajo biti ustrezne, pravočasne, natančne in 
dosegljive.  
Uspešno komuniciranje poteka v vseh smereh, navzgor, počez in navzdol v organizaciji ter 
skozi vse sestavine in v celotnem ustroju. Zelo pomembno je, da komunikacija poteka oboje 
smerno med vodstvom in zaposlenimi. Vodstvo mora zagotoviti neposredne in posredne 
oblike komuniciranja ter mora biti na tekočem z dosežki, razvojem, s tveganji ter z 
delovanjem notranjega kontroliranja (Markoja 2009, 358). 
 

3.3.2.5 NADZIRANJE 

 
Ureditev notranjega kontroliranja je treba nadzirati zaradi ocenitve kakovosti izvajanja 
notranjih kontrol, ki daje vodstvu povratno informacijo, koliko so zastavljeni cilji tudi 
uresničeni. Nadziranje je torej namenjeno zagotavljanju, da kontrole delujejo po načrtu in se 
ustrezno prilagajajo spremembam in razmeram. Nujno je treba nadzirati uresničevanje vseh 
treh temeljnih poslovnih ciljev in vseh petih sestavin notranjega kontroliranja, pri čemer sta 
pogostost in obseg ocenjevanj odvisna od ocenjene stopnje tveganja. Proces se lahko izvaja 
kot sprotno nadziranje, kot posamezno ocenjevanje ali kot kombinacija obeh. Nadziranje 
zagotavlja, da notranje kontrole delujejo učinkovito. Prednost sprotnega nadziranja je 
predvsem v hitrejšem odkrivanju pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti in zniževanju 
stroškov neučinkovitega poslovanja (Markoja 2009, 359). 
Ogrodje coso predpostavlja, da imajo vse organizacije, ne glede na velikost, lahko učinkovite 
notranje kontrole in tudi zagotavlja sodila, po katerih se njihova učinkovitost lahko oceni. 
Upošteva pa, da se organizacije med seboj precej razlikujejo po tem, kaj tvori učinkovitost, in 
da je ta ocena lahko subjektivna. V skladu z modelom coso so notranje kontrole ocenjene kot 
učinkovite takrat, ko ima vodstvo razumno zagotovilo, da: 
 
• razume obseg, do katerega so bili doseženi cilji poslovanja podjetja; 
• so bili objavljeni računovodski izkazi pripravljeni verodostojno; 
• so bili upoštevani vsi zakoni in predpisi. 
 
Preden notranji revizor izrazi mnenje o uspešnosti in učinkovitosti ureditve notranjih kontrol 
mora biti – v skladu z metodo coso – ocenjenih vseh pet sestavin. Revizor mora za izvedbo 
pregleda pripraviti primerne vprašalnike in preizkuse, ki bodo zagotavljali maksimalno 
učinkovitost in doslednost procesa za notranje revidiranje. Končna ocena revizorja mora biti 
v skladu s sprejetimi merili in podprta z zanesljivimi revizijskimi dokazi in listinami. Če je 
ureditev notranjih kontrol zanesljiva in vzpostavljena v skladu s cilji vodstva, jo revizor oceni 
pozitivno. V nasprotnem primeru revizor ureditev oceni negativno in predlaga ukrepe, ki 
bodo izboljšali ureditev notranjih kontrol (Markoja 2009, 359). 
 
Kontrolni model je neke vrste zagotovilo, da so bile vzpostavljene vse pomembni notranji 
nadzori in da vsi vzpostavljeni nadzori tudi delujejo. Ta sistem z ustreznim pristopom vodenih 
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delavnic lahko vodi do izboljšanja komunikacije med zaposlenimi in vodstvom ter izvajalci 
notranjih nadzorov, posledično pa se med njimi povečuje zaupanje. 
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4 POLITIKA, CILJI, STRATEGIJA PROGRAMA  

4.1 POLITIKA AGENCIJE 

Politika agencije se zavezuje k zakonitemu, transparentnemu, pravičnemu, strokovnemu in 
učinkovitemu nadzoru v želji: 

- preprečevanja negativnih pojavov s področja odgovornosti agencije; 
- zmanjšanja tveganj korupcije, klientelizma in drugih negativnih pojavov; 
- povečanja ugleda vseh sodelujočih in vpletenih v izvajanje nalog in storitev v 

povezavi z delom agencije; 
- povečanja uspešnosti in učinkovitosti delovanja  agencije; 
- doseganjem ciljev, ki izhajajo iz strategije o varnosti prometa RS za obdobje 

2013-2022. 

4.2  CILJI AGENCIJE 

Cilji agencije so: 

- začeti redno opravljati nadzore; 
- povečati strokovnost izvajanja dejavnosti v posameznih organizacijah ; 
- zmanjšati število ugovorov in pritožb na izdana soglasja, odločbe, sklepe 

agencije ; 
- prispevati k zmanjšanju števila smrtnih žrtev in težko poškodovanih na milijon 

prebivalcev, kot je to opredeljeno v strategiji; 
- povečati ugled agencije. 

4.3 STRATEGIJA NADZORA AGENCIJE  

Strategija nadzora mora biti oblikovana tako, da identificira možne dogodke, ki bi lahko 
vplivali na agencijo in upravlja tveganje tako, da ostane znotraj mej dovzetnosti, da bi 
zagotovili razumno zavarovanje glede doseganja ciljev agencije.  

Za dosego ciljev smo odločeni, da v agenciji vzpostavimo CELOVIT SISTEM NADZORA, zato 
smo:  

- določili koordinatorja; 
- sprejeli organizacijsko shemo (priloga 1, 2); 
- izdelali dokumente za vzpostavitev notranjega in strokovnega nadzora 

(priloga 3, 4, 5); 
- naredili smo načrt nadzora (priloga 6); 
- opredelili smo analizo; 
- opredelili smo ukrepe;   
- opredelili smo kontrolo izvedbe ukrepov; 
- vzpostavili smo medresorsko sodelovanje; 
- vzpostavili smo mednarodno sodelovanje; 
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- vzpostavili smo sistem reševanja prijav, pritožb, ugovorov; 
- vzpostavili smo sistem poročanja. 

4.4 VOZNIKI SPLOŠNO 

 
Usposabljanja in izobraževanja s področja varnosti v cestnem prometu, prevozov v cestnem 
prometu, vozil, voznikov in varnosti cestne infrastrukture lahko izvaja tudi agencija, ki 
organizira izobraževanja, usposabljanja, delavnice, konference, seminarje, simpozije, forume 
in podobno (drugi odstavek 5. člena ZVoz). 
 
1. Naloge agencije 

 
Naloge agencije so vodenje in upravljanje zbirk podatkov in evidenc homologiranih vozil, 
evidenc izdanih potrdil skladnosti, zbirk podatkov in evidenc izdanih dovoljenj s področja 
dodatnega usposabljanja voznika začetnika, registra šol vožnje, evidence o opravljenih 
preizkusih usposobljenosti članov izpitnih komisij, evidence o opravljenih izpitih in preizkusih 
usposobljenosti za kontrolorje in vodje tehničnih pregledov ter referente, neodvisnega 
preiskovanja dejavnikov za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom, vzgojnih in 
preventivnih akcij, kolesarskih izpitov in tekmovanj, priznanj in nagrad (2. točka prvega 
odstavka 9. člena ZVoz). Strokovne naloge agencije so tudi izvajanje izobraževalnih 
programov s področja voznikov in vozil (1. točka drugega odstavka 9. člena ZVoz), 
organiziranje usposabljanja izvajalcev programov usposabljanja, razvijanje in izvajanje 
različnih oblik dodatnega usposabljanja udeležencev v cestnem prometu ter zagotavljanje 
opravljanja vozniških izpitov (3. in 4. točka četrtega odstavka 9. člena ZVoz). 
 
2. Pooblastila agencije 

 
Direktor agencije na podlagi javnega razpisa pooblasti organizacije za izvajanje programov 
usposabljanja učiteljev predpisov in učiteljev vožnje; imenuje izpitno komisijo, ki bo izvajala 
preizkus znanja izvajalcev usposabljanj voznikov začetnikov; imenuje izpitno komisijo za 
izvajanje preizkusa usposobljenosti predsednika ali člana izpitne komisije za ocenjevanje na 
vozniškem izpitu (17. člen ZVoz).  
 
3. Strokovni nadzor 

 
Strokovni nadzor nad izvajanjem določb ZVoz in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki  se 
nanašajo na delo subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike motornih vozil, izvajajo 
programe za voznike začetnike, izvajajo programe usposabljanja in dodatnega usposabljanja 
za učitelje vožnje in učitelje predpisov, izvajajo programe dodatnih izobraževanj in 
usposabljanj voznikov, opravlja agencija, ki izvaja strokovni nadzor tudi nad ocenjevanjem na 
vozniškem izpitu (drugi odstavek 20 . člena ZVoz). 
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4.4.1 IZPITNI CENTRI 
 
Vozniški izpit je eden od elementov v okviru sistema pridobitve pravice voziti motorno vozilo 
v cestnem prometu. Njegov glavni namen je zagotoviti, da bi bili legalno udeleženi v prometu 
le vozniki, ki imajo potrebno znanje in spretnosti za vožnjo motornega vozila ter ravnajo v 
prometu tako, da zagotavljajo umirjeno, varno in nemoteno potekanje prometa. 
 
V Sloveniji imamo 16 izpitnih centrov, ki so organizirani kot teritorialne izpostave agencije in 
imajo sedeže v večjih in manjših mestih po vsej državi. Kandidati se k vozniškemu izpitu 
priglašajo pri upravnih enotah, kjer po opravljenem vozniškem izpitu tudi vložijo vlogo za 
izdajo vozniškega dovoljenja. Izpitni centri poleg zagotavljanja opravljanja vozniškega izpita 
vodijo tudi postopek vpisa spremljevalca kandidata za voznika v evidenčni karton vožnje 
(vožnja s spremljevalcem). 
Strokovni nadzor nad izvajanjem določb Zakona o voznikih in predpisov, izdanih na njegovi 
podlagi, ki se nanašajo vozniške izpite, opravlja ministrstvo, pristojno za promet (Ministrstvo 
za infrastrukturo in prostor), agencija pa izvaja strokovni nadzor nad ocenjevanjem na 
vozniškem izpitu. 
 
1. Opravljanje vozniškega izpita, 68. člen ZVoz 

Kandidat za voznika motornih vozil opravlja vozniški izpit v izpitnem centru, ki ga sam izbere.  

Na teoretičnem delu vozniškega izpita se ugotavlja, ali kandidat za voznika motornih vozil 
obvlada teoretično znanje vožnje, predpisano s programom usposabljanja. Na praktičnem 
delu vozniškega izpita se ugotavlja, ali kandidat obvlada praktično vožnjo določene 
kategorije motornega vozila oziroma motornega vozila s priklopnim vozilom v skladu s 
predpisi in na način, ki zagotavlja samostojno varno udeležbo z vozilom v prometu.  

Če se kandidat po opravljanju vozniškega izpita z oceno ne strinja, lahko v treh dneh od 
dneva opravljanja vozniškega izpita poda ugovor. O ugovoru odloči direktor javne agencije v 
petnajstih dneh po prejemu ugovora. Odločitev sprejme na podlagi izpitne dokumentacije, 
pisne obrazložitve člana izpitne komisije, ki je kandidata ocenjeval na izpitu, in strokovne 
presoje ocene dveh članov izpitne komisije, ki ne moreta biti tista, katerih oceno se presoja. 
Odločitev direktorja javne agencije je dokončna. Če se v postopku z ugovorom ugotovi, da je 
potrebno izpit ponoviti, nosi stroške javna agencija, vozilo šole vožnje in učitelja vožnje pa 
zagotovi kandidat za voznika motornih vozil.  

2. Izpitna komisija, 69. člen ZVoz 

(1) Vozniški izpiti se v Republiki Sloveniji opravljajo pred izpitno komisijo za vozniške izpite, 
ki jo sestavljajo predsednik in člani izpitne komisije.  

(2) Predsednik in člani izpitne komisije morajo imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po 
visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje.  

(3) Član izpitne komisije za kategorijo B je lahko oseba, ki:  

1. ima vozniško dovoljenje kategorije B najmanj tri leta;  
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2. je stara najmanj 24 let;  

3. ima najmanj tri leta izkušenj pri usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil ali 
voznikov kot učitelj vožnje;  

4. je opravila usposabljanje in preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem 
izpitu.  

(4) Član izpitne komisije za druge kategorije je lahko oseba, ki:  

1. ima veljavno vozniško dovoljenje za voznika motornih vozil kategorij, za katere ocenjuje 
kandidate za voznike motornih vozil, ali enakovredno znanje, pridobljeno z ustrezno poklicno 
kvalifikacijo;  

2. je opravila usposabljanje in preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem 
izpitu;  

3. je najmanj tri leta opravljala delo člana izpitne komisije za kategorijo B.  

(5) Pogoja iz 3. točke prejšnjega odstavka ni treba izpolnjevati osebi, ki dokaže:  

1. da ima najmanj šest let vozniških izkušenj za kategorijo, za katero ocenjuje kandidate za 
voznike motornih vozil, ali  

2. da ima teoretično in praktično oceno vozniške sposobnosti, ki ustreza višjim merilom, 
kakor so potrebna za pridobitev vozniškega dovoljenja za kategorijo, za katero ocenjuje 
kandidate za voznike motornih vozil.  

(6) Na vozniškem izpitu lahko ocenjuje kandidate za voznike motornih vozil tudi oseba, ki 
opravlja strokovni nadzor nad delom članov izpitnih komisij. Ocena osebe, ki opravlja 
strokovni nadzor, je dokončna.  

(7) Član izpitne komisije ne more biti oseba, ki je v delovnem razmerju v šoli vožnje, ki 
izobražuje kandidate za voznike ali v njej opravlja začasna ali občasna dela.  

(8) Preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu iz 4. točke tretjega 
odstavka in 2. točke četrtega odstavka tega člena opravlja kandidat za predsednika ali člana 
izpitne komisije pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije.  

(9) Komisija iz prejšnjega odstavka opravlja tudi redni strokovni nadzor nad ocenjevanjem 
na vozniškem izpitu. Vsak član izpitne komisije mora biti nadzorovan najmanj enkrat letno, 
vsakih pet let pa mora biti nadzorovan pri vodenju vozniških izpitov.  

(10) Program usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnega 
usposabljanja članov oziroma predsednika izpitne komisije izvaja javna agencija.  

(11) Člani izpitnih komisij morajo vsaki dve leti opraviti najmanj štiridnevno redno dodatno 
usposabljanje po programu za pridobivanje novega znanja ter za ohranjanje in obnavljanje 
znanja in ocenjevalnih spretnosti ter najmanj petdnevno usposabljanje v petih letih za 
razvijanje in ohranjanje potrebnih praktičnih vozniških spretnosti.  
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(12) Član izpitne komisije, ki v dveh letih ni ocenjeval vozniških izpitov za posamezno 
kategorijo, mora pred ponovnim ocenjevanjem vozniških izpitov za to kategorijo obnoviti 
ocenjevalne spretnosti.  

(13) Določbe četrtega, petega, sedmega, osmega, enajstega in dvanajstega odstavka tega 
člena veljajo tudi za predsednika izpitne komisije.  

(14) Člana izpitne komisije, za katerega se je pri opravljanju dela ugotovilo, da dela resne 
strokovne napake, na predlog komisije iz sedmega odstavka tega člena javna agencija napoti 
na ponovno usposabljanje in preizkus usposobljenosti. Kot resna strokovna napaka se šteje 
ocenjevanje vozniškega izpita, ki ni v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.  

(15) Javna agencija vodi evidenco o opravljenih preizkusih usposobljenosti, ki vsebuje 
naslednje podatke:  

1. osebno ime;  

2. EMŠO;  

3. datum in kraj rojstva;  

4. kategorijo, za katero je oseba opravila preizkus usposobljenosti;  

5. datum opravljanja preizkusa usposobljenosti;  

6. številko potrdila o opravljenem preizkusu usposobljenosti. 

 
Komisija, ki jo imenuje direktor agencije, opravlja redni strokovni nadzor nad ocenjevanjem 
na vozniškem izpitu (deseti odstavek 69. člena ZVoz). Strokovni nadzor nad ocenjevanjem na 
vozniškem izpitu vključuje: 

• pregled vodenja izpitne dokumentacije, vključno z računalniškimi evidencami in 
Registrom vozniških izpitov, 

• pregleda statistike opravljanj praktičnih delov vozniškega izpita, 

• nadzor nad vodenjem vozniških izpitov. 
 

4.4.2 ŠOLE VOŽNJE 
 

 1. Opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil, 27. člen 

ZVoz 

Šola vožnje sme opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov, ko izpolni pogoje, določene z 
ZVoz ter drugimi predpisi in jo agencija vpiše v register šol vožnje. Agencija izda odločbo o 
registraciji šole vožnje za izvajanje usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil za 
tisto kategorijo motornih vozil, za katero izpolnjuje pogoje. Agencija izda odločbo o 
registraciji šole vožnje za izvajanje usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil tudi 
pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki ima enakovredno dovoljenje za 
izvajanje usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil ali skupine vozil v drugi državi 
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članici Evropske unije in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti usposabljanja 
kandidatov, določene z ZVoz in drugih predpisov, in jo agencija vpiše V register šol vožnje. 
Odločbo o registraciji šole vožnje mora pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
pridobiti tudi za čezmejno delovanje. 
Šole vožnje, vpisane v register šol vožnje, morajo v petnajstih dneh agenciji prijaviti vsako 
spremembo, ki vpliva na točnost podatkov. 
  
Agencija izda odločbo o izbrisu šole vožnje iz registra šol vožnje (osmi odstavek 27. člena 
ZVoz): 
- če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik izbrisan iz evidence poslovnih 
subjektov; 
- če pravna oseba sporoči, da je prenehala z opravljanjem dejavnosti usposabljanja 
kandidatov oziroma, če samostojni podjetnik posameznik umre ali sporoči, da je prenehal z 
opravljanjem dejavnosti usposabljanja kandidatov; 
- če ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov; 
- če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ugotovljenih z odločbo 
inšpektorja; 
- če ji je bila v obdobju dveh let dvakrat izdana odločba o začasni prepovedi dela zaradi 
neizpolnjevanja predpisanih pogojev in nepravilnosti pri izvajanju programov; 
- zaradi uvedbe prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu z zakonom in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi; 
- če ne izvaja usposabljanja v skladu z ZVoz in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 
 
V primeru izbrisa šole vožnje iz registra šol vožnje se ne sme ponovni vpis v register izvesti po 
preteku petih let od izdane odločbe o izbrisu iz registra (deveti odstavek 27. člena  ZVoz). 
 

2. Register šol vožnje in register kandidatov, 28. člen ZVoz 

Register šol vožnje vodi agencija, podatki so javni. 

K vozniškem izpitu za voznika motornega vozila se lahko priglasi kandidat, ki je v šoli vožnje 
po predpisanem programu končal usposabljanje za voznika.                                       

Šole vožnje, ki izpolnjujejo določene predpisane pogoje lahko pri agenciji vložijo vlogo za vpis 
v register šol vožnje skupaj z vso potrebno dokumentacijo. Šola vožnje mora imeti: 

- predpisano opremljeno učilnico za poučevanje teorije; 
- najmanj eno vozilo, opremljeno za poučevanje kandidatov za voznike motornih 

vozil, in sicer tistih kategorij, za katere je vpisana v register šol vožnje 
- neprometno površino, na kateri je mogoče izvajanje vaje iz tehnike vožnje vozila, 

predpisanih za opravljanje vozniškega izpita.  
Šolska učilnica, vozila in neprometna površina morajo biti opremljeni v skladu s Pravilnikom 
o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje. Poleg navedenih materialnih pogojev mora šola 
vožnje izpolnjevati tudi kadrovske pogoje. Imeti mora učitelja vožnje in učitelja predpisov in 
strokovnega vodjo šole, ki ima dovoljenje za strokovnega vodjo in veljavno dovoljenje za 
učitelja vožnje. 
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Kot oblika notranjega in strokovnega nadzora se ponuja zaostritev pogojev pridobitve licence 
in stalen ter nenapovedan nadzor nad izpolnjevanjem pogojev.  
 

4.4.3 DODATNA USPOSABLJANJA VOZNIKOV 

4.4.3.1 PROGRAM ZA VOZNIKE ZAČETNIKE: 

Program dodatnega usposabljanja  voznikov začetnikov izvaja agencija. Agencija lahko za 
izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov pooblasti tudi pravno 
osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, če izpolnjuje pogoje glede poslovnih 
prostorov, vadbene proge, predpisane opreme in naprav ter kadrov, določene z ZVoz in na 
njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi. Pooblastilo se izda za dobo treh let z 
možnostjo podaljšanja ob izpolnjevanju predpisanih pogojev (40. člen ZVoz). 

Udeležiti se ga morajo vozniki, ki imajo status voznikov začetnikov. Dodatno usposabljanje 
voznikov začetnikov, izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, 
kadrovske pogoje za izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, 
program usposabljanja in preizkus znanja izvajalcev usposabljanj voznikov začetnikov 
opredeljuje ZVoz od 39. člena do 42. člena. 

4.4.3.2 PROGRAM VADBE VARNE VOŽNJE: 

Udeležiti se ga mora voznik, ki mu je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja ali kazenske točke zaradi agresivne vožnje. 

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, edukacijske in psihosocialne delavnice 
opredeljuje ZVoz od 43. člena do 46 člena.  

1. Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, edukacijske in psihosocialne 

delavnice, 43. člen ZVoz 

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo obsega teoretični in praktični del. 
Teoretični del obsega 12 pedagoških ur z vsebinami o varnosti cestnega prometa, tveganjih 
vožnje, odgovornosti voznikov in psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu. 
Praktični del se izvede v obliki vadbe varne vožnje v obsegu šestih pedagoških ur. 

 Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, edukacijske delavnice in psihosocialne 
delavnice izvaja javna agencija. Javna agencija lahko za izvajanje programa dodatnega 
usposabljanja za varno vožnjo, edukacijske delavnice in psihosocialne delavnice pooblasti 
tudi pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, če izpolnjuje pogoje glede 
poslovnih prostorov, vadbene proge, predpisane opreme in naprav ter kadrov, določenih s 
tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi (v nadaljnjem besedilu: 
pooblaščena organizacija). Pooblastilo se izda za dobo štirih let z možnostjo podaljšanja ob 
izpolnjevanju predpisanih pogojev. 
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2. Udeležba v programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, 44. člen ZVoz 

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora udeležiti oseba, ki ji je izrečeno 
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki niso bile izrečene 
zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali 
drugih psihoaktivnih snovi in jo v program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem 
zdravstvenem pregledu v primeru odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja, skladno z zakonom, ki ureja prekrške. 

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora na podlagi ugotovitev 
kontrolnega zdravstvenega pregleda pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita udeležiti 
tudi oseba, ki ji je prenehala veljavnost vozniškega dovoljenja.  

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega 
vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže štiri kazenske točke, pa do dneva, ko opravi 
program, ne preseže 17 kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi 
prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi. Po uspešno zaključenem programu se vozniku z dnem, ko organu, 
pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, predloži potrdilo o opravljenem dodatnem 
usposabljanju za varno vožnjo, enkrat v treh letih, izbrišejo iz evidence štiri kazenske točke.  

Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja se štiri kazenske točke na podlagi prejšnjega 
odstavka lahko izbrišejo le enkrat v treh letih ne glede na to, ali je dodatno opravil tudi 
zdravstveni pregled s svetovanjem ali če se je udeležil ustreznega rehabilitacijskega 
programa zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola.  

Potrdilo o uspešno opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo velja tri 
mesece. 

4.4.3.3 PROGRAMI REHABILITACIJE: 

Zakon o voznikih, ki se je v tem delu pričel uporabljati 1.10.2011, predpisuje vozniku, ki mu je 
bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, udeležbo v posebnem 
rehabilitacijskem programu, če so mu bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Prav tako 
se mora ustreznega rehabilitacijskega programa, pred ponovnim opravljanjem vozniškega 
izpita, udeležiti tudi voznik, ki mu je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja. 

Prostovoljno se lahko rehabilitacijskega programa udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega 
dovoljenja, enkrat v dveh letih od tedaj, ko je bil prvič kaznovan zaradi prekrška vožnje pod 
vplivom alkohola. Po zaključenem rehabilitacijskem programu se vozniku, enkrat v dveh 
letih, izbrišejo iz evidence 4 kazenske točke. 

 Udeležba v rehabilitacijskih programih, 45. člen ZVoz 

Rehabilitacijskega programa se mora udeležiti oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja in so ji bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in jo v 
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program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v primeru 
odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, skladno z zakonom, ki 
ureja prekrške. Sodišče pri določitvi ustreznega rehabilitacijskega programa, ki ga določi na 
podlagi zdravniškega spričevala, izbira med tremi rehabilitacijskimi programi:  

1. edukacijske delavnice v obsegu najmanj šest pedagoških ur z vsebinami varnosti 
cestnega prometa, tveganjih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, odgovornosti voznikov in psihosocialnih 
odnosih med udeleženci v cestnem prometu;  

2. psihosocialne delavnice v obsegu najmanj 17 pedagoških ur, od tega najmanj dve uri 
individualne obravnave in najmanj 15 ur dela v skupini z vsebinami varnosti cestnega 
prometa, tveganjih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, odgovornosti voznikov in psihosocialnih odnosih med 
udeleženci v cestnem prometu;  

3. programi zdravljenja, ki potekajo po standardiziranih programih zdravljenja odvisnosti.  

Rehabilitacijskega programa iz prvega odstavka se mora v predpisanem obsegu pred 
ponovnim opravljanjem vozniškega izpita udeležiti tudi oseba, ki ji je prenehala veljavnost 
vozniškega dovoljenja. Ustrezen rehabilitacijski program določi pooblaščeni izvajalec 
zdravstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda.  

Ustreznega rehabilitacijskega programa iz prvega odstavka tega člena, ki ga določi 
pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega 
zdravstvenega pregleda, se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja 
enkrat v treh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod 
vplivom alkohola, če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu več kot 0,80 do vključno 1,10 
grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru 
izdihanega zraka. Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, ki se je udeležil 
rehabilitacijskega programa se z dnem, ko predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence 
kazenskih točk, potrdilo o opravljenem rehabilitacijskem programu, iz evidence kazenskih 
točk izbrišejo štiri pravnomočno izrečene kazenske točke za prekršek vožnje pod vplivom 
alkohola.  

Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja se štiri kazenske točke na podlagi prejšnjega 
odstavka izbrišejo le enkrat v treh letih ne glede na to, ali je dodatno opravil tudi program 
dodatnega usposabljanja za varno vožnjo za imetnike veljavnega vozniškega dovoljenja, ki so 
dosegli ali presegli štiri kazenske točke in niso presegli 17 kazenskih točk, ali če je dodatno 
opravil zdravstveni pregled s svetovanjem.  

Potrdilo o opravljenem rehabilitacijskem programu velja tri mesece. 

-  EDUKACIJSKE DELAVNICE, ki so namenjene osebam, pri katerih je bilo v kontrolnem 
pregledu ugotovljeno, da ne sodijo med tiste, ki tvegano in škodljivo pijejo, in je šlo v 
primeru vožnje in alkohola za enkratni dogodek, povezan z izjemno situacijo. Edukacijske 
delavnice zajemajo vsebine prometne psihologije, vsebine o varnosti cestnega prometa, 
tveganja zaradi vožnje pod vplivom alkohola, mamil, vsebine o pomenu odgovornosti 
voznikov in so namenjena edukaciji voznikov. Njihov cilj je udeležence osvestiti glede vpliva 
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alkohola na sposobnost za vožnjo. Delavnica vključuje tudi načrtovanje spremembe ravnanja 
glede alkohola in vožnje. 

- PSIHOSOCIALNE DELAVNICE, ki so namenjene osebam, za katere se v kontrolnem pregledu 
ugotovi, da sodijo med tiste, ki tvegano in škodljivo pijejo. Program vključuje emocionalni 
pristop ter soočanje z možnimi posledicami in možnimi načini spreminjanja ravnanja v 
prometu glede vožnje pod vplivom alkohola. Poudarek je na vsebinah o varnosti cestnega 
prometa, tveganjih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, o odgovornosti voznikov ter o 
psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa. Cilj programa je sprememba 
ravnanja na podlagi izmenjave izkušenj, prepričanj in spreminjanja stališč, motivov, refleksije 
na preteklo ravnanje in načrtovanje sprememb vedenja v prihodnosti. 

- PROGRAM ZDRAVLJENJA, ki je namenjen osebam, za katere se v kontrolnem pregledu 
ugotovi, da so odvisne od alkohola. 

4.4.3.4 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE IZVAJALCEV 

 
Izobraževanje in dodatno usposabljanje učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih 

vodij šol vožnje, 46. člen Zvoz 

Izobraževanje ter dodatno usposabljanje učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih 
vodij šol vožnje izvaja javna agencija. Javna agencija lahko za izvajanje programa 
izobraževanja ter dodatnega usposabljanja učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih 
vodij šol vožnje pooblasti tudi pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, če 
izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane opreme in naprav ter kadrov, 
določene s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalec izobraževanja ter dodatnega usposabljanja). Pooblastilo se 
izda za dobo treh let z možnostjo podaljšanja ob izpolnjevanju predpisanih pogojev.  

Izvajalec izobraževanja ter dodatnega usposabljanja mora v 15 dneh javni agenciji sporočiti 
vsako spremembo, ki vpliva na izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.  

Pooblastilo za izvajanje programa izobraževanja ter dodatnega usposabljanja učiteljev 
vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, javna agencija razveljavi, če 
izvajalec izobraževanja ter dodatnega usposabljanja:  

– ne izpolnjuje predpisanih pogojev za izvajanje programa;  

– ne izvaja programa v skladu s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi izdanimi 
podzakonskimi predpisi;  

– preneha delovati;  

– če sporoči, da je prenehal z izvajanjem programa.  

Izobraževanje in usposabljanje izvajalcev izobraževanja in usposabljanja voznikov opravljajo 
pooblaščene organizacije. Organizacije morajo v ta namen pripraviti učni načrt z razdelanim 
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časovnim razporedom posameznih vsebin, izvesti izobraževanje, nadalje preverjanje 
pridobljenega znanja udeležencev in izdati potrdila o njihovi usposobljenosti. 

4.5 VOZILA SPLOŠNO 

1. Namen izvajanja postopkov  

ZMV v 5. členu določa, da vozila, njihovi deli ter zaščitna oprema za voznike in potnike (v 
nadaljnjem besedilu: zaščitna oprema) smejo biti dani na trg in se smejo začeti uporabljati, 
če so skladni s tehničnimi zahtevami glede zagotovitve varnosti, zavarovanja življenja in 
zdravja ljudi ter varstva okolja in drugimi zahtevami, vezanimi na vozila, če so bili njihova 
skladnost s predpisanimi tehničnimi zahtevami ter tehnično stanje in identiteta potrjeni v 
predpisanem postopku, če so označeni v skladu s predpisi in če izpolnjujejo druge pogoje, 
določene s tem zakonom. 

2. Za  izpolnjevanje namena iz  1. točke, se uporabljajo naslednji postopki (7. člen) 

Postopki za ugotovitev izpolnjenosti pogojev iz 5. člena tega zakona so:  

1. homologacija vozil;  

2. homologacija delov vozil in zaščitnih naprav;  

3. odobritev neoriginalnih in nehomologiranih delov in opreme vozil;  

4. posamična odobritev vozila po splošnih ali posebnih zahtevah;  

5. posamična odobritev predelanega ali popravljenega vozila;  

6. redni in izredni pregled vozila po posebnih zahtevah;  

7. identifikacija vozila, in  

8. ocena tehničnega stanja vozila.  

Postopke iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka izvaja homologacijski organ, strokovne naloge 
preskušanja, preverjanja in kontrole proizvodov pa tehnična služba ali homologacijski organ, 
če te naloge opravlja sam. Če homologacijski organ opravlja naloge tehnične službe sam, 
mora izpolnjevati zahteve za tehnično službo. Postopek iz 5. točke prvega odstavka izvaja 
tehnična služba. Postopke iz 6. do 8. točke prvega odstavka izvaja strokovna organizacija. 

V 8. členu ZMV določa, da naloge homologacijskega organa v Republiki Sloveniji opravlja 
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.  

Delo homologacijskega organa usmerja in nadzira ministrstvo, pristojno za promet. 
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3. Pogoji za opravljanje nalog in vrsta nalog 2. točke 

V 55. členu ZMV je določeno, da naloge tehnične službe in strokovne organizacije smejo 
opravljati pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki pridobijo pooblastilo 
agencije.  

V 56. členu ZMV je določeno, da se pooblastilo podeli tehnični službi za:  

1. strokovne naloge v postopku homologacije vozila;  

2. strokovne naloge v postopku homologacije delov;  

3. strokovne naloge v postopku odobritve neoriginalnih in nehomologiranih delov in opreme 
vozil;  

4. strokovne naloge v postopku posamične odobritve vozila po splošnih zahtevah;  

5. strokovne naloge v postopku posamične odobritve vozila po posebnih zahtevah (drugi 
odstavek 18. člena tega zakona), in  

6. izvajanje postopka posamične odobritve predelanega ali popravljenega vozila (prvi in peti 
odstavek 19. člena ZMV).  

Posamezna pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko zaprosi za pooblastilo za 
izvajanje najmanj ene od nalog iz prejšnjega odstavka, po posameznih kategorijah vozil in 
proizvodih. 

V 57. členu ZMV pa je določeno, da se pooblastilo strokovni organizaciji podeli za:  

1. identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila;  

2. redni in izredni pregled vozila po posebnih zahtevah (tretji odstavek 18. člena tega 
zakona), in  

3. tehnični pregled vozila.  

Posamezna pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik zaprosi za pooblastilo za 
opravljanje najmanj ene od nalog iz prejšnjega odstavka. Pooblastilo za tehnični pregled 
vozila se podeli za najmanj eno skupino kategorij vozil. Strokovna organizacija, ki opravlja 
tehnične preglede vozil, mora opravljati tudi registracijo vozil. Pooblastilo za identifikacijo in 
oceno tehničnega stanja vozila se podeli le v obsegu pooblastila za tehnični pregled vozila ali 
v obsegu pooblastila za opravljanje nalog v postopku homologacije ali posamične odobritve 
vozila iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona. 
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4. Pogoji za pridobitev in odvzem pooblastila  

V prvem odstavku 58. člena ZMV je določeno, da pravne osebe in samostojni podjetniki 
posamezniki lahko pridobijo pooblastilo iz 55. člena ZMV, če izpolnjujejo naslednje pogoje:  

1. razpolagajo z zadostnim številom osebja, ki mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne 
izkušnje, ter opremo in prostore, ki omogočajo strokovno opravljanje nalog;  

2. trajno zagotavljajo neodvisnost in nepristranskost v razmerju do pravnih ali fizičnih oseb, 
ki so neposredno ali posredno povezane s proizvodom, katerega skladnost se ugotavlja;  

3. zagotavljajo poslovno tajnost, in  

4. imajo zavarovano odgovornost za opravljanje dejavnosti.  

Kadar pooblaščena organizacija opravlja svoje naloge na več kot eni lokaciji, mora 
izpolnjevati predpisane pogoje na vsaki lokaciji. 

V prvem odstavku 59. člena ZMV je določeno, da se pooblastilo tehničnim službam in 
strokovnim organizacijam podelijo za nedoločen čas. Pooblaščena oseba mora predpisane 
pogoje izpolnjevati trajno. 

V drugem odstavku 59. člena ZMV pa je določeno, da se pooblastilo se subjektom iz 
prejšnjega odstavka lahko odvzame: 

1. če preneha izpolnjevati predpisane pogoje; 

2. če je proti njej uveden postopek stečaja ali likvidacije ali je prenehala poslovati na podlagi 
sodne odločbe ali iz drugega razloga; 

3. če svojih nalog ne opravlja v skladu s predpisi, ali 

4. če ni poravnala zapadlih finančnih obveznosti do Republike Slovenije ali samoupravne 
lokalne skupnosti. 

Pri odvzemu pooblastila po drugem odstavku 59. člena ZMV agencija ob upoštevanju vseh 
pomembnih okoliščin posameznega primera določi tudi čas, v katerem isti subjekt ne more 
ponovno pridobiti pooblastila. Ta čas ne more biti krajši od enega leta in ne daljši od dveh let 
pri prvem odvzemu pooblastila, pri ponovnem odvzemu pa ne krajši od petih let, pri čemer 
je pri hujših kršitvah iz 3. točke prejšnjega odstavka ta odvzem lahko trajen. 

Določbe 59. člena se uporabljajo tudi pri pooblaščanju registracijskih organizacij iz 30. člena 
ZMV. 
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4.5.1 ORGANIZACIJE ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI VOZIL 

Vozila, njihovi deli ter zaščitna oprema za voznike in potnike (v nadaljnjem besedilu: zaščitna 
oprema) smejo biti dani na trg in se smejo začeti uporabljati, če so skladni s tehničnimi 
zahtevami glede zagotovitve varnosti, zavarovanja življenja in zdravja ljudi ter varstva okolja 
in drugimi zahtevami, vezanimi na vozila, če so bili njihova skladnost s predpisanimi 
tehničnimi zahtevami ter tehnično stanje in identiteta potrjeni v predpisanem postopku, če 
so označeni v skladu s predpisi in če izpolnjujejo druge pogoje, določene z Zakonom o 
motornih vozilih. 

Organizacije za ugotavljanje skladnosti opravljajo naslednje postopke: 

1. homologacija vozil;  
2. homologacija delov vozil in zaščitnih naprav;  
3. odobritev neoriginalnih in nehomologiranih delov in opreme vozil;  
4. posamična odobritev vozila po splošnih ali posebnih zahtevah;  
5. posamična odobritev predelanega ali popravljenega vozila;  
6. redni in izredni pregled vozila po posebnih zahtevah;  
7. identifikacija vozila, in  
8. ocena tehničnega stanja vozila.  

Postopke iz 1. do 4. točke izvaja homologacijski organ, strokovne naloge preskušanja, 
preverjanja in kontrole proizvodov pa tehnična služba ali homologacijski organ, če te naloge 
opravlja sam. Če homologacijski organ opravlja naloge tehnične službe sam, mora 
izpolnjevati zahteve za tehnično službo. Postopek iz 5. točke izvaja tehnična služba. Postopke 
iz 6. do 8. točke izvaja strokovna organizacija. 

V RS je pooblaščenih 70 organizacij (strokovne organizacije in tehnične službe), ki opravljajo 
dejavnost ugotavljanja pogojev za dajanje na trg in začetek uporabe vozil. 

 

4.5.2 POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE ZA TEHNIČNE PREGLEDE 
VOZIL 

Pooblaščene organizacije za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil so 
strokovne organizacije, ki jih za opravljanje te dejavnosti pooblasti agencija, na podlagi 55. 
člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010, v nadaljevanju: ZMV). 

Strokovna organizacija mora na vsaki lokaciji, kjer opravlja dejavnost  trajno izpolnjevati 
naslednje pogoje. 

1. razpolagati z zadostnim številom osebja, ki mora imeti potrebno izobrazbo in delovne 
izkušnje ter opremo in prostore, ki omogočajo strokovno opravljanje nalog, 

2. trajno zagotavljati neodvisnost in nepristranskost v razmerju do pravnih ali fizičnih oseb, 
ki so neposredno ali posredno povezane s proizvodom, katerega skladnost se ugotavlja; 

3. zagotavljati poslovno tajnost;  
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4. Imeti zavarovano odgovornost za opravljanje dejavnosti.  

Kadar pooblaščena organizacija za tehnične preglede vozil opravlja svoje naloge na več kot 
eni lokaciji, mora izpolnjevati predpisane pogoje na vsaki lokaciji. 

Pooblaščena organizacija za tehnične preglede vozil mora razpolagati z naslednjimi 
strokovnimi delavci – izvajalci nalog : 

- vodja tehničnih pregledov, 
- kontrolorji (najmanj dva), 
- referenti (najmanj dva, od katerih je en vodja registracije). 

Izvajalci nalog, ki jih opravljajo strokovne organizacije in registracijske organizacije, morajo 
imeti strokovno izobrazbo in delovne izkušnje, potrebne za strokovno opravljanje njihovih 
nalog. Izvajalci tehničnih pregledov morajo opraviti ustrezen izpit, drugi strokovni delavci pa 
preskus usposobljenosti. Izpit in preskus usposobljenosti se opravita pred komisijo, ki jo 
imenuje agencija. Kandidatu, ki uspešno opravi izpit ali preskus usposobljenosti, se izda 
potrdilo. 

Poslovni prostor mora obsegati prostore za preizkušanje vozil, skladno z določbami 6.,  7., 9., 
10., 11., in 12. člena Pravilnika o tehničnih pregledov vozil in prostore za registracijo vozil, 
skladno z  določbama 4. in 5. člena Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil. 

Pooblaščena organizacija mora imeti predpisane merilne naprave in opremo določeno s 13., 
14. in 15. členom Pravilnika o tehničnih pregledih, ki morajo biti pregledane, tipsko 
odobrene in overjene. Merilne naprave, za katere ni predpisanih meroslovnih zahtev, morajo 
biti kalibrirane v akreditiranem kalibracijskem laboratoriju za opravljanje kalibracij skladno z 
zahtevami standarda za preizkuševalne in kalibracijske laboratorije (SIST EN ISO/IEC 17025). 

V Republiki Sloveniji je 87 pooblaščenih organizacij za tehnične preglede vozil, ki so si 
pridobile pooblastilo za opravljanje te dejavnosti, od tega je 34 organizacij pooblaščenih za 
opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, katerih največja dovoljena 
masa ne presega 3500kg ter traktorjev in traktorskih priklopnikov in 53 organizacij, ki so 
pooblaščene za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil. 

V pooblačenih organizacijah se kaže velika potreba po strokovnem nadzoru glede 
izpolnjevanja predpisanih pogojev ter nadzor na izvajanjem postopkov opravljanja tehničnih 
pregledov motornih in priklopnih vozil v skladu s predpisi.  

 

4.5.3 REGISTRACIJSKE ORGANIZACIJE 

V Republiki Sloveniji vozila registrirajo upravne enote in strokovne organizacije, ki opravljajo 
tehnične preglede vozil ali identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozil, ter pravne osebe in 
samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za dejavnost prodaje vozil, in jih za 
registracijo vozil pooblasti agencija (v nadaljnjem besedilu: registracijska organizacija).  
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V Republiki Sloveniji je 98 pooblaščenih organizacij, ki so si pridobile pooblastilo za 
opravljanje dejavnosti registracije vozil (pooblaščene organizacije za tehnične preglede vozil 
ter prodajalci vozil) in 58 upravnih enot, ki opravljajo postopke registracije skladno z 
določbami Zakona o motornih vozilih in Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil. 

Strokovna organizacija ali pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki želi pridobiti 
pooblastilo za opravljanje nalog registracijske organizacije, mora razpolagati z zadostnim 
številom osebja, ki mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje, ter z opremo in 
prostori, ki omogočajo strokovno opravljanje nalog registracije vozil.  

Javna agencija izvaja nad registracijskimi organizacijami strokovni nadzor, ter lahko 
pooblastilo za registracijo vozil odvzame, če preneha izpolnjevati predpisane pogoje ali 
svojega dela ne opravlja v skladu določbami tega zakona in podzakonskih predpisov, izdanih 
na njegovi osnovi. 

4.5.4 UPRAVNE ENOTE 

V upravnih enotah se nadzoruje strokovnost izvedbe registracijskih postopkov. Kot protokol 
za izvedbo nadzorov se pri ugotavljanju strokovnosti izvedbe registracijskih postopkov 
uporablja protokol za registracijske organizacije (priloga 7), brez preverjanja izpolnjevanja 
kadrovskih in materialnih pogojev. 
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POSLOVNIK NADZORA 

 
Poslovnik notranjega in strokovnega nadzora (v nadaljevanju: poslovnik) se nahaja v prilogi 5 
in opredeljuje način izvajanja nadzora, potek, vloge udeležencev, dokumentacijo in obrazce 
ter pravila in način izvajanja nadzora. Določa navodila za izvajanje, pogostost izvajanja in 
način izvajanja nadzora. 
 

4.6  PLAN NADZORA 

 
Plan vključuje imenovanje izvajalcev nadzora, sklep o imenovanju (priloga 3 in 4), načrt 
izvajanja s nadzora (priloga 6), protokol in zapisnik (priloga 7) ter usposabljanje izvajalcev 
nadzora. 
 

4.6.1 SKLEP O IMENOVANJU NADZORNE KOMISIJE IN SKLEP O 
IMENOVANJU IZVAJALCEV NADZORA 

 
Nadzorno komisijo imenuje direktor agencije s sklepom (priloga 3). Sestavljajo jo 
koordinator strokovnega nadzora in predstojniki izvajalcev nadzora.  
Izvajalce imenuje direktor agencije s sklepom (priloga 4) in je sestavni del programa.  
Imenujejo se po trije izvajalci iz: 
 

• Sektorja za vozila, 
 

• Sektorja za voznike, 
 

• Sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti prometa. 
 
 

4.6.2 NAČRT IZVAJANJA NADZORA  
 
Za vsako leto in za vsak mesec posebej se za posamezno področje strokovnega nadzora 
izdelata letni in mesečni načrt, katera služita kot vodilo pri izvajanju nadzorov. Letni in 
mesečni načrt se izdelata v obliki tabel, ki se nahajajo v prilogi 6. 
 

4.6.3 PROTOKOL IN ZAPISNIK 
 

• Protokol za izvajanje nadzora (v nadaljevanju protokol) je namenjen predvsem 
izvajalcem nadzora kot vodilo pri načrtovanju izvedbe ali izvajanju nadzora, 
definiranju posamezne izvedbe nadzora, vsebine in obsega nadzora.  

• Protokol bo v pomoč vsem izvajalcem nadzora, tako manj in bolj izkušenim.  
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• Protokoli se med seboj razlikujejo glede na področje, kjer bo potekal strokovni 
nadzor. Vsako področje, ki je predmet strokovnega nadzora, je samo po sebi 
specifično, zato ni mogoče oblikovati enotnega protokola.  

• Po opravljenem nadzoru je potrebno napisati zapisnik. Protokoli in zapisniki se 
nahajajo v prilogi 7. 

4.6.4  USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE IZVAJALCEV 
NADZORA 

 
V skladu s šestim členom poslovnika (priloga 5) se morajo člani nadzorne komisije in izvajalci 
nadzora redno usposabljati in izobraževati po programu, ki ga sprejme direktor agencije.  
 
Program usposabljanja in izobraževanja mora biti prilagojen področjem izvajanja nadzora. 
Program vsebuje kriterije nadzora in objekt preverjanja, kot prikazuje spodnja tabela in je 
razdeljen na posamezne sklope, glede na področja nadzora.  
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Tabela 3: Program izobraževanja in usposabljanja izvajalcev nadzora  

PODROČJE 
USPOSABLJANJA 

 KRITERIJI NADZORA URE OBJEKT 
PREVERJANJA 

URE SKUPAJ 

1. SKLOP       

IZPITNI CENTRI IZPITNA 
DOKUMENTACIJA 

 STATISTIKA 

- splošna pravila in predpisi; 
- izpitna dokumentacija 
(obrazci, vloge …); 
- hramba dokumentacije; 
- koruptivna tveganja 

4 6 10 

 VODENJE 
VOZNIŠKIH 

IZPITOV 

- program usposabljanja za 
ocenjevanje na vozniškem 
izpitu; 
- osnove komuniciranja; 
- osnove psihologije; 
- načela etike; 
- koruptivna tveganja 

4 

- dokumentacija; 
- postopki; 
- dajanje navodil; 
- svetovanje 

6 10 

 NOTRANJI 
NADZOR 

- hramba dokumentacije 
(izpitnih pol, kontrolnih pol, 
registrov); 
- osnove komuniciranja; 
- osnove psihologije; 
- načela etike; 
- koruptivna tveganja 

4 - dokumentacija; 
- postopki; 
- dajanje navodil; 
- svetovanje 

6 10 

2. SKLOP       

ŠOLE VOŽNJE ŠOLE VOŽNJE - predpisi; 
- pogoji za pridobitev licence, 
- osnove komuniciranja; 
- osnove psihologije; 
- načela etike; 
- koruptivna tveganja  

3 - dokumentacija; 
- postopki; 
- dajanje navodil; 
- svetovanje 

7 10 

DODATNO 
USPOSABLJANJE 
VOZNIKOV 

VOZNIKI 
ZAČETNIKI 

 VADBA VARNE 
VOŽNJE 

 REHABILITACIJSKI 
PROGRAM 

 IZOBR. IN USPOS. 
IZVAJALCEV 

- osnove komuniciranja; 
- osnove psihologije; 
- načela etike; 
- splošna pravila in predpisi; 
- dokumentacija (obrazci, 
vloge …); 
- koruptivna tveganja 

10 - dokumentacija; 
- postopki; 
- dajanje navodil; 
- svetovanje 

20 30 

3. SKLOP       

POOBLAŠČENE 
ORGANIZACIJE 

ORGANIZACIJE ZA 
UGOTAVLJANJE 

SKLADNOSTI 

5 10 15 

 ORGANIZACIJE ZA 
TEHNIČNE 
PREGLEDE 

 REGISTRACIJSKE 
ORGANIZACIJE 

- splošna pravila in predpisi; 
- dokumentacija (obrazci, 
vloge, listine …); 
- tehnično in strokovno 
znanje; 
- osnove komuniciranja; 
- osnove psihologije; 
- načela etike; 
- koruptivna tveganja 

10 

- dokumentacija; 
- postopki; 
- dajanje navodil; 
- svetovanje 20 30 
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Pri teoretičnem delu se znanje podaja v okviru sestankov in delovnih skupin. Znanje podajajo 
izkušeni in usposobljeni posamezniki (v nadaljevanju: mentor). V delovne skupine se vključi 
predstavnike policijske stroke, inšpektorata in drugih, ki s svojim znanjem doprinesejo h 
kakovosti izobraževanja in usposabljanja vseh, ki so vključeni v izvajanje nadzora 
(koordinator, predstojniki izvajalcev in izvajalci nadzorov). Po opravljenemu teoretičnemu 
znanju lahko kandidat pristopi k praktičnem delu usposabljanja in izobraževanja. 
 
Praktični del usposabljanja in izobraževanja poteka na terenu. V tej fazi kandidat opazuje in 
spremlja izvajanje nadzorov ter pridobiva znanja, veščine in praktične izkušnje. Mentor vodi 
in usmerja izvajanje programa praktičnega usposabljanja ter beleži potek usposabljanja 
posameznega kandidata v svoj dnevnik. 
Po uspešno zaključenem usposabljanju teoretičnega in praktičnega dela, lahko kandidat 
oziroma izvajalec nadzorov sam opravlja nadzore za področje za katerega se je usposabljal in 
izobraževal. Uspešno preverjanje se vpiše in potrdi v dnevnik usposabljanja in izobraževanja 
izvajalcev nadzora. 
 
Gre za poseben izobraževalni program, ki vključuje izobraževanje na daljavo, s kombinacijo 
DVD in spletnih komponent. Komunikacije in interakcije z inštruktorji se vzdržujejo predvsem 
prek e-pošte in oglasnih desk na spletnih straneh. 
 

4.7 ANALIZA PROJEKTA 

 

4.7.1 ANALIZA STROŠKOV 
 
Projekte se običajno razdeli na dve skupini, in sicer glede na vrsto projekta ter njihovo 
velikost. Vsaka skupina ima svoj izdelek, ki ga v našem primeru predstavlja nadzor. Glede na 
stroške projekta, število aktivnosti pri projektu, sodelavcev in sodelujočih se projekte 
poskuša razvrstiti na majhne, srednje in velike, kot je prikazano v spodnji tabeli. 
 
Tabela 4: Majhni, srednji in veliki projekti 
 

 STROŠKI ČLOVEŠKI VIRI 
ŠTEVILO 
AKTIVNOSTI 

ŠTEVILO 
ORGANIZACIJSKIH 
SISTEMOV 

MAJHEN DO 80.000 EUR DO 5 DO 50 
Naročnik, 
uporabnik, 
izvajalec 

SREDNJI 
MED 80.000 IN 
400.000 EUR 

MED 5 IN 50 MED 50 IN 500 
Naročnika, 
uporabnika, 
izvajalca 

VELIK 
VEČ KOT 
400.000 EUR 

VEČ KOT 50 VEČ KOT 500 
Več naročnikov, 
uporabnikov, 
izvajalcev 

Vir: Metodologija vodenja projektov v državni upravi, 2001, str. 5-6 
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Že v prvi fazi projekta ekonomska upravičenost  projekta ni bila vprašljiva. Zmanjšanje števila 
smrtnih žrtev in težko poškodovanih je neprecenljivo.  
 
Ne smemo pa zanemariti dejstva, da bi bila potrebna posodobitev in nadgradnja trenutnega 
informacijskega sistema, ki v tej fazi še ne zajema vseh potrebnih funkcij. Nadgradnja 
informacijskega sistema zahteva integracijo obstoječih informacijskih sistemov: obstoječa 
baza subjektov, SPIS (baza upravnega poslovanja) z novimi aplikacijami, ki bodo omogočale 
vodenje, nadziranje in analizo strokovnih nazorov. Naslednje poglavje podrobneje opisuje 
pomembnost celovitega informacijskega sistema pri prenosu, shranjevanju in obdelavi 
podatkov. Potrebna bi bila podrobnejša študija o integracijsko - informacijskemu sistemu. 
 
V elaboratu smo upoštevali uporabo enega osebnega avtomobila, ki bi ga imeli na voljo za 
opravljanje nadzorov, predvidevamo, da bo za učinkovito opravljanje nadzorov nakup 
dodatnih službenih avtomobilov potreben.  
 
Pri kadrovskih potrebah nismo računali na morebitne nove zaposlitve, ampak smo predvideli 
izvajalce nadzora ter njihove predstojnike iz že obstoječega kadra agencije. 
 
Za izračun potnih stroškov smo upoštevali povprečno število kilometrov (200 km), strošek 
goriva in število predvidenih letnih nadzorov (224). 
V ceni dnevnice strokovnih delavcev smo upoštevali ceno dnevnice po trenutno veljavni tarifi 
(10,68 EUR) in število nadzorov (224). Upoštevamo pa, da se lahko namesto dnevnice, za 
službeno pot od 8 do 12 ur, prizna enkratni znesek prehrane na delovnem mestu. 
Pri usposabljanju smo upoštevali približno veljavno ceno različnih izobraževanj izvajalcev 
(300 EUR), pomnoženo s številom naših izvajalcev nadzorov (13). 
 
Upoštevati moramo, da zagonske stroške predstavljajo stroški informacijskega sistema ter 
stroški nakupa avtomobila, potne stroške, dnevnice in usposabljanje pa štejemo med tekoče 
stroške. 
   
Tabela 5: Zagonski in tekoči stroški projekta (zaokroženo) 
Stroški informacijskega sistema  ?  

Potni stroški 17.500,00 € 

Dnevnice 2.400,00 € 

Nakup dodatnega vozila 15.000,00 € 

Usposabljanje  3.900,00 € 

Skupaj 38.800,00 € 

 
Glede na tabelo spada naš projekt med majhne projekte glede na stroške, ki ne vključujejo 
stroškov informacijskega sistema, srednje glede na izrabo človeških virov in število aktivnosti 
oziroma strokovnih nadzorov, ki bi se izvajali na letni ravni in med večje projekte glede na 
število organizacijskih sistemov. Glede na vsa upoštevana dejstva lahko rečemo, da naš 
projekt spada med srednje velike projekte. 
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4.7.2 ČASOVNA ANALIZA 
Pri časovni analizi moramo določiti trajanje projekta. To pa lahko storimo le tako, da 
ocenimo čas trajanja vsake aktivnosti. Pri tem si lahko pomagamo z izkušnjami pri izvajanju 
nadzorov. Vemo, da za izvajanje posameznega nadzora potrebujemo vsaj pet ur. Pri tem ne 
smemo pozabiti, da se moramo na mesto izvajanja nadzora pripeljati in na koncu napisati 
poročilo. Tako nam brez načrtovanja nadzora, sama izvedba vzame cel delavnik. Letni načrt 
nadzorov predvideva, da se na dan opravi vsaj en strokovni nadzor (priloga 6.b). V naslednji 
tabeli je prikazana ocena trajanja posameznih faz v odstotkih, ki pa je uporabljena le za 
približno načrtovanje. 
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Tabela 6: Ocena trajanja posameznih faz  

FAZA ODSTOTEK TRAJANJA 

Priprava zagona projekta 5 

Pripravljalna faza  15 

Program in načrt 15 

Izvajalna faza  65 

Vir: Interna gradiva Ministrstva za obrambo, 1994 
 
Tabela 7: Ocena trajanja podpornih aktivnosti 

PODPORNE AKTIVNOSTI 

AKTIVNOST OCENA TRAJANJA (V ODSTOTKIH) 

Vodenja projekta 20 

Kontrola izvajanja strokovnih nadzorov 25 

Odprava napak 20 

Administracija 20 

Vir: Interna gradiva Ministrstva za obrambo, 1994 
 
Ocena trajanja podpornih aktivnosti ne temelji na izkušnjah izvajanja nadzorov. Vse 
omenjene podporne aktivnosti se bodo opravljale prvič, saj se v preteklosti nadzori niso 
načrtovali v naprej. Ocena trajanja posameznih podpornih aktivnosti je tako subjektivna 
ocena, čas potreben za izvajanje teh podpornih aktivnosti pa se lahko spreminja in ga je 
težko v naprej predvideti. 
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4.7.3 CILJNA ANALIZA 
 
Ciljna analiza v tabeli 8 je narejena v obliki matrike in prikazuje tiste točke projekta, v katerih 
lahko ugotavljamo realizacijo namenskih in objektivnih ciljev. 
 
Tabela 8: Matrika ugotavljanja doseganja ciljev po posameznih mejnikih 

NAMENSKI IN OBJEKTIVNI CILJI 
KLJUČNE 
TOČKE – 
MEJNIKI 
PROJEKTA 

Povečati 
ugled 
AVP 

Povečati 
strokovnosti 
pri delu 
subjektov 

Zmanjšati 
število 
pritožb, 
ugovorov  

Začeti 
redno 
opravljati 
nadzore 

Zmanjšanje 
števila smrtnih 
žrtev in težko 
poškodovanih 

Potrditev 
elaborata 

     

Pripravljeni 
načrti, 
izhodišča 

     

Analiza, 
predpriprava 

     

Organizacija, 
priprava  

     

Izvajalci 
nadzora 

     

Usposabljanje 
izvajalcev 
nadzora 

     

Začetek 
izvajanja 
nadzora 

     

Dokumentacija, 
priprava 

     

Analiza 
uspešnosti 

     

Odprava 
pomanjkljivosti  

     

Končna 
dokumentacija 

     

 
Legenda:  

 Nizka možnost doseženih ciljev 

 Srednja možnost doseženih ciljev 

 Visoka možnost doseženih ciljev 

Vir: Podplatnik, 1998, str. 26 
 
Matrika ugotavljanja doseganja ciljev po posameznih mejnikih prikazuje, da se projektno 
tveganje oziroma verjetnost, da cilji projekta ne bodo doseženi zmanjšujejo, ko začnemo 
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projekt izvajati in se le-ta bliža zaključni točki. Na začetku je tveganje največje, saj obstaja še 
veliko neznanega o projektu. Ko pa projekt napreduje in so sprejete številne odločitve, kot so 
npr. letni in mesečni načrt nadzorov, pripravljeni protokoli in podobno, pa se število 
spremenljivk zmanjša. Tako se tudi v našem primeru možnost doseženih ciljev zvišuje, ko se 
nadzori pričnejo izvajati. 

4.7.4 ANALIZA VPLIVNIH DEJAVNIKOV 
 
Vplivni dejavniki so tiste organizacije oziroma ljudje, ki vplivajo na projekt. Med pripravo 
zagona projekta smo naredili analizo vplivnih dejavnikov, s katero smo si pomagali pri 
oblikovanju projektne organizacije. S povezovalno matriko pristojnosti in odgovornosti, kar 
je prikazano v poslovniku nadzora, v 13. členu, dobimo pregled nad osebami, ki nam lahko 
posredujejo ali zagotovijo informacije o posamezni funkciji. Upoštevati je potrebno tudi 
dejstvo, da je potrebno ob kadrovskih spremembah v vodstvu in drugih vplivnih dejavnikih, 
analizo ponoviti. Pri tem je potrebno ugotoviti in upoštevati njihov interes. 
 

4.7.5 ANALIZA SOCIALNEGA IN KULTURNEGA OKOLJA 
V klasični organizaciji so projekti nov element in lahko pomenijo veliko nesoglasij oziroma 
sporov. Brez podpore vodstva ne morejo biti uspešni. Zato lahko trdimo, da kulturo projekta 
ustvarja vodstvo. Socialno in kulturno okolje pomeni tveganje, da cilji projekta ne bodo 
doseženi v dogovorjenih rokih in ob dogovorjenih stroških. To tveganje mora sproti 
obvladovati vodstvo agencije. Tveganja socialnega in kulturnega okolja lahko strnemo v 
naslednje sklope (Metodologija vodenja projektov v državni upravi, 2001, str. 91): 
 

• pomanjkanje projektne kulture v organizaciji; 

• neizpolnjevanje nalog in nespoštovanje rokov; 

• dodatne obveznosti osebja poleg dela na projektu; 

• pomanjkanje znanja in veščin ter težave z usposabljanjem osebja; 

• kulturne razlike med uporabnikom in izvajalcem; 

• posebna tveganja, k so značilna za posamezen projekt. 
 
 Za obvladovanje socialnega in kulturnega okolja je pomemben poseben pristop. Potrebno je 
analizirati socialno in kulturno okolje, to je identificirati in določiti tveganja, ovrednotiti vpliv 
socialnega in kulturnega okolja in posledičnih ukrepov ter obvladovati socialno in kulturno 
okolje, ki poteka zaradi nevarnosti in težav, da bi povečali verjetnost doseganja ciljev. Pri tem 
je pomembno formalno dokumentiranje informacij, kar predstavlja osrednjo podporo za 
obvladovanje socialnega in kulturnega okolja. Za analizo socialnega in kulturnega okolja so 
potrebne informacije vodstva, po drugi strani pa je vodstvo obveščano o poteku analize 
socialnega in kulturnega okolja. 

4.7.6 ANALIZA PROJEKTNE ORGANIZACIJE IN KADROVSKIH 
VIROV 

Potrebna je skrbna analiza delovnih mest, potrebnih za uspeh projekta. Poleg koordinatorja 
oziroma nadzorne skupine in izvajalcev nadzora bodo potrebni tudi drugi kadrovski viri, kot 
na primer programer, analitik, administrator podatkov, brez katerih je lahko izvajanje 
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nadzorov vsaj oteženo, če ne le onemogočeno. Njihove vloge, predviden kader ter njihove 
naloge so opisani v naslednji tabeli. 
 
Tabela 9: Vloge v projektu strokovnega nadzora 

VLOGA TIP KADRA NALOGE 

DIREKTOR AVP Vodilni kader 
Odgovoren za reševanje poslovnih vprašanj in pregled rezultatov 

strokovnih nadzorov, potrjuje izvedbo nadzorov in zagotavlja 
ustrezna sredstva potrebna za izvajanje nadzorov. 

KOORDINATOR Vodja projekta 

Koordinira izvajanje nadzorov, odgovoren je za dela pri projektu, 
kot so: za načrtovanje in spremljanje projekta, formalno 
obveščanje vseh vključenih, vodenje projektne skupine 

(izvajalcev). Skrbi za kakovost izvedbe nadzorov, zagotavlja 
podporo projektni skupini. 

PREDSTOJNIK 
IZVAJALCEV 

Najbolj izkušeni in 
vpliven na svojem 

področju 

Izvaja nadzor na terenu in za področje, ki ga pozna. Skrbi za 
kakovost izvedbe nadzorov in poroča koordinatorju nadzora, 

ukrepa ob ugotovljenih nepravilnostih. 

IZVAJALCI 
NADZORA 

Izkušen strokovnjak 
na svojem področju 

Izvaja nadzor na terenu in za področje, ki ga pozna. Poroča 
predstojniku nadzora, ukrepa ob ugotovljenih nepravilnostih. 

PROGRAMER 
Programer, analitik, 

informatik 

Odgovoren za delovanje omrežja in baz podatkov. Svetuje pri 
tehničnih težavah, namestitvi strojne in sistemske programske 

opreme, kontrolira programe in podatke tre pomaga pri odpravi 
napak, ki jih je povzročila strojna ali sistemska programska 

oprema. 

ANALITIK 
Analitik, sistemski 
analitik, analitik 

programer 

Analizira izvedbo strokovnih nadzorov, sodeluje pri načrtovanju 
nadzorov 

ADMINISTRATOR 
Administrator 

podatkov 
Vodi in dopolnjuje evidenco o opravljenih nadzorih. Spremlja in 

dopolnjuje bazo podatkov o izvedenih nadzorih. 

Vir: Interna gradiva Ministrstva za obrambo, 1994 

4.7.7 STOPNJA TVEGANJA 
 
Pri določanju tveganja so nam v pomoč naslednji elementi: 
 

• Lastne izkušnje in izkušnje drugih s projekti; 

• Teoretično znanje z določenih področij; 

• Zabeleženi podatki o preteklih projektih; 

• Splošne informacije o obravnavanem projektu; 

• Intuicija; 

• Ustvarjalno razmišljanje; 

• Različne tehnike, kot so vprašalniki, razgovori, analize scenarijev in podobno. 
 

Vsak razvojni projekt vsebuje določeno stopnjo tveganj in negotovosti. Poznamo veliko 
definicij tveganj. Najpogosteje je tveganje verjetnost, da bo neki dogodek negativno vplival 
na uspeh projekta. Tveganje ima tri dele, in sicer dogodek, verjetnost nastopa dogodka ter 
vpliv tega dogodka (NATO C3 Board, 2003, str. 6-1). Posamezniki mislijo predvsem na 
finančne posledice. Tveganj ni mogoče popolnoma preprečiti, zato jih moramo identificirati 
in analizirati, da bi jih zmanjšali ter aktivno upravljali z njimi. Priporočljivo je, da tveganje 
analiziramo na skupinskih sestankih ključnih akterjev in izvajalcev strokovnega nadzora. 
Najprej ugotovimo in razvrstimo tveganja (5 – največja verjetnost, 1 – najmanjša verjetnost), 
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nato ocenimo njihove posledice za uspeh projekta (5 – najhujša posledica – neizveden 
strokovni nadzor, 1 – brez posledic) in nazadnje pomnožimo oceno verjetnosti in posledice 
pojave tveganja. Največji zmnožek je največji dejavnik tveganja. Za največja tveganja 
moramo pripraviti predlog aktivnosti in ukrepov, kako se jim izogniti ali jih zmanjšati. 
 
Naš model tveganja bo izdelan po predlogi seznama tveganj pri izgradnji informacijskih 
sistemov Agencije angleške vlade za računalništvo in telekomunikacije  (Central Computer 
and Telecommunication Agency – CCTA). Stolpec c prikazuje številko obsega tveganj in 
določa našo oceno tveganj (narašča od 1 do 4). To vrednost smo pomnožili z utežnim 
faktorjem (stolpec e), ki nam da rezultat vrednosti tveganja (stolpec f). Izbira utežnega 
faktorja temelji na pomembnosti tveganj v primerjavi z drugimi tveganji programa. Zraven 
smo upoštevali tudi naslednje tipe tveganj (NATO C3 Board, 2003, str. 6-1): 
 

a) finančna tveganja (npr. tveganje ne zagotovljenih finančnih virov); 
b) tehnična tveganja; 
c) časovna tveganja; 
d) kadrovska tveganja (po številu, strokovnem znanju in izkušnjah); 
e) politična tveganja; 
f) varnostna tveganja. 
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Tabela 10: Tabela tveganj 
a) b) c) d) e) f) 

MAJHNA TVEGANJA VELIKA TVEGANJA 

OBSEG 
TVEGANJ  

1-4 
UTEŽNO 

OBMOČJE 
UTEŽNI 
FAKTOR 

VREDNOST 
TVEGANJ 

NOTRANJA TVEGANJA      

VODENJE PROJEKTA           

polni delovni čas vodja projekta skrajšan čas vodja projekta 1 5 - 7 5 5 

vodstvo projekta je izkušeno in bo 
verjetno aktivno sodelovalo 

neizkušeno vodstvo, pričakuje se malo 
sodelovanja 1 4 - 6 5 5 

SODELUJOČI PRI PROJEKTU        0 

pričakujejo se izkušeni uporabniki, 
ki bodo aktivno vključeni, z 
ustreznim znanjem 

majhna vključenost, pričakuje se majhno 
znanje 3 3 - 5 5 15 

visoki standardi vodenja in 
natančen nadzor ohlapno vodenje in neustrezen nadzor 2 4 - 6 5 10 

izkušena in kakovostna skupina 
izvajalcev, z ustreznim znanjem neizkušena skupina, s pomanjkljivim znanjem 2 2 - 5 5 10 

predanost projektu izvajalci imajo druge obveznosti 2 3 - 5 5 10 

majhne menjava izvajalcev velika menjava izvajalcev 2 2 - 4 3 6 

NARAVA PROJEKTA        0 

spremembe informacijskega 
sistema bodo manjše ali jih sploh 
en bo večje spremembe informacijskega sistema 3 2 - 5 4 12 

malo ali nič drugega dela hkrati potekajo tudi druga dela 5 2 - 5 5 25 

načrti in ocene temeljijo na 
zanesljivih podatkih 

podatki za načrtovanje in ocene so 
nezanesljivi 2 3 - 6 5 10 

ocene investicije so pripravljene in 
upoštevajo preizkušene standarde 

pri ocenah so uporabljeni približki, ocene 
investicije niso pravilno dokumentirane ali pa 
temeljijo na nepreizkušenih standardih  4 3 - 5 4 16 

majhen vpliv na izvajalčevo 
trenutno ali vsakodnevno delo pomemben vpliv na uporabnike 4 3 - 5 4 16 

ZRELOST ORGANIZACIJE        0 

dobro razvita množica standardov, 
ki se uporabljajo malo standardov, ki se uporabljajo 1 2 - 4 4 4 

dobro definirana politika kakovosti slabo definirana politika kakovosti 1 3 - 5 4 4 

poteka natančno delegiranje 
avtoritete centralizirano vodenje z malo delegacije 1 2 - 4 3 3 

dobri odnosi z izvajalci  slabi odnosi z izvajalci 1 2 - 4 3 3 

ZUNANJA TVEGANJA       

FINANČNA TVEGANJA        0 

resursi potrebni za izvajanje so 
zagotovljeni resursi niso zagotovljeni 3 5 - 7 5 15 

TEHNIČNA TVEGANJA        0 

informacijski sistem deluje okvara informacijskega sistema 1 3 - 5 5 5 

prevoz je odsotnost prevoza 2 3 - 5 5 10 

ČASOVNA TVEGANJA        0 

dobri vremenski pogoji slabi vremenski pogoji 2 2 - 5 4 8 

ni ovir v prometu ovire v prometu 2 2 - 5 4 8 

KADROVSKA TVEGANJA        0 

zadostno število izvajalcev nezadostno število izvajalcev 2 4 - 6 5 10 

ni bolniške odsotnosti izvajalcev bolniška odsotnost izvajalcev 3 4 - 6 5 15 

POLITIČNA TVEGANJA        0 

vlada se ne zamenja menjava vlade 1 2 - 5 2 2 

VARNOSTNA TVEGANJA        0 

podatki so varni izguba podatkov 2 4 - 6 5 10 

Vir: Metodologija vodenja projektov v državni upravi, 1997, str. 165-167. 108 237 
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Ocena tveganj, ki je rezultat deljenja skupne vrednosti tveganj (vsota izračunanih vrednosti 
posameznih tveganj) z vsoto utežnih faktorjev je lahko: 
a) velika, če je rezultat deljenja večji kot 2,6; 
b) majhna, če je rezultat deljenja manjši kot 2; 
c) srednja, če je rezultat med obema vrednostma. 
 
V našem primeru je bila ocena tveganj 2,19 zaradi visoke stopnje zrelosti organizacije in 
visokih pričakovanj glede vodenja projekta. Protiutež tema dvema argumentoma je narava 
projekta z delom, ki bo potekalo ob izvajanju nadzorov, kar bi se lahko izkazalo kot 
preobremenjenost izvajalcev nadzorov ter s približno oceno investicij projekta, katera ne 
temelji na preizkušenih standardih.  
 

4.7.8 UPRAVLJANJE S TVEGANJI 
 
Upravljanje s tveganji obsega štiri aktivnosti (Metodologija videnja projektov v državni 
upravi, 2001, str. 92): 

• identifikacija tveganj določa, katera tveganja bodo verjetno vplivala na projekt, in 
dokumentira značilnosti posameznih tveganj. Pomembno je, da se vključijo vsi 
vpleteni v projekt, ker veliko tveganj presega neposredno odgovornost projektne 
skupine. Pomembno je, da se to naredi dovolj zgodaj, dokler se še lahko odpravijo 
popravne aktivnosti; 

• ocenjevanje tveganj je ugotavljanje vpliva tveganj na rezultate projekta in določitev 
prednostnih, to je tistih, ki najbolj negativno vplivajo na projekt; 

• razvoj projektov je proces, pri katerem se opravi analiza stroškov in koristi za 
posamezna tveganja in določijo ukrepi za njihovo reševanje; 

• kontrola ukrepov je proces nadzora tveganj, ocenjevanja in dokumentiranja 
rezultatov. 

 

4.8 UKREPI 

 
V razvoju ukrepov se lahko predvidijo vrste ukrepov (Metodologija vodenja projektov v 
državni upravi, 2001, str. 93). 

• Preprečevanje tveganj: opravijo se ukrepi, ki preprečujejo tveganje oz. njihov vpliv na 
projekt ali poslovanje; 

• Zmanjševanje tveganj: ukrepi, ki zmanjšujejo verjetnost, da se bo povečal vpliv 
določene vrste tveganj na projekt. S temi ukrepi se omeji njihov vpliv na projekt; 

• Prenos tveganj: oblika zmanjševanja tveganj s prenosom tveganj na tretjo osebo, npr. 
s pogodbo ali zavarovalno polico; 

• Sprotno zmanjševanje tveganj: ukrepe načrtujemo in izvajamo takrat, ko se tveganje 
že pojavi; 

• Sprejemanje tveganj: vodstvo projekta odloči, da se sprejmejo nekatera tveganja. 
Vodstvo projekta sprejme takšno odločitev, če meni, da tveganj verjetno ne bo ali pa 
so stroški za druge ukrepe previsoki. 
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4.8.1 UGOTOVITVE 
 
Pri notranjih tveganjih je bistveno lažje ukrepati, kot pri zunanjih tveganjih, do katerih lahko 
pride ne glede na naše delovanje. Predviden ukrep v takih primerih je prilagoditev in sprotno 
zmanjševanje tveganja, ko se ta že pojavi. 
 
V našem primeru se je pokazalo kot visoko tveganje opravljanje drugih del poleg izvajanja 
nadzorov oziroma prezaposlenost izvajalcev. Že v fazi načrtovanja smo predvideli to tveganje 
in za vsako področje nadzora določili tri izvajalce poleg nadzornikov, ki bi lahko opravljali 
nadzor. Predvideli smo, da se izvajalci pri nadzorih menjajo in pri njih sodelujejo izmenično, 
tudi glede na količino ostalega dela. Predvideli smo tudi, da nadzor ne opravljajo vsi hkrati, 
ampak največ dva izvajalca za izvajanje posameznega nadzora. Enako velja pri tveganju 
odsotnosti izvajalcev nadzora. Za vsako področje nadzora bi lahko izbirali med štirimi 
izvajalci, ki bi lahko odšli na teren. Ne smemo pa pozabiti, da je ustrezno strokovno znanje 
posameznega področja nadzora nujni pogoj za izvajanja nadzora. Potrebno je dodatno 
izobraževanje in usposabljanje izvajalcev nadzora.    
 
Največje tveganje programu notranjega in strokovnega nadzora predstavljajo 
(ne)zagotovljena sredstva. Tekom analize stroškov smo ugotovili, da zagonski stroški terjajo 
precejšna sredstva. Če sredstva ne bodo zagotovljena in ne bo omogočena posodobitev in 
ustrezna nadgradnja informacijskega sistema, obstaja verjetnost, da nadzori ne bodo 
opravljeni po planiranem letnem načrtu oziroma lahko pride zaradi nedovršenega 
informacijskega sistema do izgube informacij, potrebnih za nemoteno opravljanje nadzorov. 
Posodobitev in ustrezna nadgradnja informacijskega sistema omogoča natančno in 
kakovostno načrtovanje, obdelavo ter analizo opravljenih nadzorov. 
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5 DOKUMENTACIJA IN PODATKI 

5.1 DOKUMENTACIJA 

 
Določila glede upravljanja z dokumentacijo ureja poslovnik nadzora (priloga 5) v 
samostojnem poglavju VI. DOKUMNETACIJA. V poslovniku nadzora členi od 24 do 26 urejajo 
hrambo dokumentacije, dokumentacijo interne narave, oddajanje dokumentacije ter 
posredovanje in objavo dokumentacije. 
 

5.2  PODATKI IN INFORMACIJSKI SISTEM 

 
Vodstvo mora imeti popolne, točne in pravočasne informacije, da lahko uspešno ter 
učinkovito načrtujejo in opravljajo vodstvene ter operativne naloge. Informacijski sistemi so 
sredstvo za izmenjavo informacij. Nekaj na to temo smo zapisali že v analizi stroškov. Temelj 
vseh informacijskih sistemov so podatki, ki s pravilno uporabniško interpretacijo postanejo 
informacije. Podatki so pomemben, če ne ključni vir organizacije, ki ga je potrebno ustrezno 
načrtovati in opravljati. Zbiranje, shranjevanje, prenos in vzdrževanje je drag proces. 
Vrednost in količina podatkov se nenehno povečujeta, zato je še toliko bolj pomembno, da 
podatke primerno upravljamo. Tako je menedžment podatkov ena od glavnih funkcij v 
življenjskem ciklu informacijskih sistemov. Vključuje identifikacijo, kontrolo, manipulacijo in 
arhiviranje podatkov ter obsega načrtovanje, organizacijo, kontrolo podatkov, uporabo 
pravil, postopkov, ljudi, metod in orodij za identifikacijo, določitev ter predstavitev odnosov 
med podatki in zagotovitev razpoložljivosti, kakovosti, integritete ter varnosti.  
 

 
Slika 1: Menedžment podatkov;  
 Vir: Nato C3 Board, 2003, str. 8-3 
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Cilj menedžmenta podatkov je operativna zagotovitev nedvoumnih informacij, podpora 
razvijalcem informacijskih sistemov ter olajšanje izmenjave podatkov oziroma informacij 
med informacijskimi sistemi. 
 

5.3 EVIDENCE VOZIL IN VOZNIKOV 

 
Register šol voženj, izpitni centri in organizacije, ki izvajajo programe dodatnega 
usposabljanja voznikov 
 
Podatki o šolah vožnje, katerim je bilo izdano pooblastilo, podatki o izpitnih centrih in 
organizacije, ki izvajajo programe dodatnega usposabljanja voznikov se trenutno vodijo v 
nestrukturirani obliki, v tabeli MS Excel. Taka oblika podatkov je neprimerna za nadaljnje 
obdelave in načrtovanje nadzorov. Vsebina Registra šol voženj je predpisana v ZVoz. 
Potrebno bi bilo vzpostaviti Register šol voženj v obliki baze podatkov.  
 
Register strokovnih organizacij, tehničnih služb in registracijskih organizacij 
 
Seznam tehničnih služb in strokovnih organizacij za ugotavljanje skladnosti se nahaja v 
Centralnem registru vozil – CRV. Register vsebuje podatke o naslovih organizacij, obsegu 
pooblastila, podatke o veljavnosti pooblastila in lokaciji izvajanja dejavnosti. 
 
Podatki o strokovnih organizacijah za tehnične preglede vozil in registracijskih organizacijah 
se vodijo v MS Accessovi bazi podatkov. Ta baza vsebuje podatke o naslovih organizacij, 
obsegu pooblastila, podatke o veljavnosti pooblastila in lokaciji izvajanja dejavnosti ter 
podatke o izvajanju tehničnih pregledov traktorjev na terenu. 
 

5.3.1 NADGRADNJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA CRV 
 
Centralni register vozil – CRV vodi agencija. V izdelavi je razširitev informacijskega sistema 
CRV, ki bo obsegala enotno bazo strokovnih organizacij, tehničnih služb in registracijskih 
organizacij. Smiselno bi bilo v ta informacijski sistem vključiti podatke o vseh pooblaščenih 
organizacijah in subjektih nadzora (izpitni centri, šole vožnje, organizacije, ki izvajajo 
programe dodatnega usposabljanja voznikov) tako, da bi dobili skupno bazo in evidenco o 
opravljenih nadzorih. 
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Slika 2: Shematski prikaz informacijskega sistema CRV z modulom za načrtovanje in izvedbo 

nadzorov 
 

Slika številka 2 prikazuje shematski prikaz razširitve informacijskega sistema CRV za izvajanje 
nadzorov. Po tej shemi se vsi subjekti nadzora hranijo v enotni bazi, ki vsebuje podatke o 
pooblaščenih organizacijah, obsegu pooblastila, podatke o veljavnosti pooblastila in lokaciji 
izvajanja dejavnosti ter druge podatke o subjektih nadzora in izvajalcih nadzorov. Z 
nadzornim programom se določa letne, mesečne in tedenske načrte izvajanja nadzorov. Vsa 
dokumentacija, ki jo potrebujemo za izvedbo nadzorov (sklepi, potni nalogi in ostalo) se 
generira s pomočjo podatkov iz baze CRV. Arhiviranje dokumentacije je samodejno preko 
modula za izmenjavo dokumentov s programom SPIS 4.  

Dostop do nadzornega programa in podatkov imajo neposredno direktor, koordinator, 
predstojniki izvajalcev in izvajalci nadzorov, glede na področje nadzora. Ta program omogoča 
načrtovanje nadzorov in izdelavo poročil o nadzorih ter grafični prikaz letnega, mesečnega in 
tedenskega nadzora, kar prikazujeta sliki 3 in 4.  S pomočjo grafičnega prikaza podatkov o 
nadzorih enostavneje in hitrejše načrtujemo izvajanje nadzorov in jim v fazi izvajanja lažje 
sledimo. Za pripravo takega programa je potrebno izdelati podrobno študijo in specifikacijo 
za implementacijo tega sistema. Hkrati pa je potrebno predvideti usposabljanje in 
izobraževanje oseb, ki bodo imeli dostop do tega programa. 
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Slika 3: Grafični prikaz letnega, mesečnega in tedenskega nadzora 
 

 

Slika 4: Primer prikaza načrtovanja in izvajanja nadzorov z novo programsko opremo 
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6 MEDRESORSKO SODELOVANJE 

 
ZVoz v šest in sedmi točki četrtega odstavka 9. člena med naloge agencije uvršča sodelovanje 
z raziskovalnimi in vzgojno-izobraževalnimi zavodi, gospodarskimi organizacijami in 
združenji, državnimi organi, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v lokalnih 
skupnostih ter s posameznimi znanstvenimi delavci in strokovnjaki, ki delujejo na področjih, 
pomembnih za varnost cestnega prometa ter sodelovanje z nevladnimi in drugimi 
organizacijami civilne družbe, ki delujejo na področjih, pomembnih za varnost cestnega 
prometa, ter sofinanciranje njihovega delovanja. 

V skladu s četrtim in petim členom poslovnika (priloga 5) morajo koordinator nadzora in 
izvajalci nadzora sodelovati z inšpektorati, organi odkrivanja in pregona, DURS, KPK, 
ministrstvom ter ostalimi za doseganje zastavljenih ciljev in večje učinkovitosti ter jim 
poročati o ugotovljenih nepravilnostih in sumih kaznivih dejanjih, v okviru pooblastil 
agencije. 
 
Naš cilj je poglobiti sodelovanje izvajalcev nadzora s posameznimi inšpektorati, še posebno 
prometnim inšpektoratom in policijo. V mislih imamo izvajanje skupnih akcij, kar bi nadzor še 
okrepilo. V posameznih primerih pa sodelovanje lahko pomeni obveščanje o morebitnih 
nepravilnostih, nezakonitostih ali pa sumih koruptivnih dejanj. Okrepiti bi bilo potrebno 
sodelovanje z ministrstvom in poročati o izvedenih nadzorih glede na letni plan ter 
ugotovitvah. 
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7 MEDNARODNO SODELOVANJE 

ZVoz v peti točki četrtega odstavka 9. člena med naloge agencije uvršča tudi organiziranje in 
razvijanje mednarodnega sodelovanja na področjih voznikov, vozil, preventivnega, vzgojnega 
in raziskovalnega dela ter na drugih področjih, pomembnih za varnost cestnega prometa. 
 
V skladu s četrtim in petim členom poslovnika (priloga 5) morajo koordinator nadzora in 
izvajalci nadzora sodelovati z organi in inštitucijami tudi izven meja, še posebno s podobnimi 
organizacijami in organi v mednarodnem prostoru, ki imajo sistem strokovnega nadzora že 
razvit, s ciljem izobraževanja, izmenjave dobrih praks in  doseganjem boljših rezultatov. 
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8 KONTROLA 

8.1 NAČIN KONTROLE – POROČILA, SESTANKI, REPLANIRANJE 

 
Slika 5: Kontroliranje posamezne akcije nadzora: proces, področja, ugotavljanje stanja 

 
 

Ko se prične izvajati posamezen nadzor, je potrebno spremljati izvedbo (obseg – ali je 
posamezni nadzor načrtovan v celoti, čas – posamezni nadzor se mora izvajati v skladu z 
navedenimi roki in ima neko časovno omejitev, kakovost – posamezni nadzor mora biti 
izveden temeljito in natančno, stroški - ves čas je potrebno spremljati stroške, ki nastajajo 
tekom izvedbe posameznega nadzora in sproti nadzorovati ali potekajo v skladu z 
načrtovanim finančnim planom, tveganja – predvideti je potrebno tveganja in probleme, ki 
lahko nastanejo tekom izvedbe posameznega nadzora.   
Informacije o poteku nadzora se zajemajo različno: preko napisanih poročil, kontrolnih 
seznamov in sestankov, neformalnih pogovorov in opazovanja. 
Bistveno pri snovanju posameznega nadzora je jasno postavljen cilj, dobro pripravljen plan, 
merljivost spremljanih pojavov, stalni in redni pregledi ter dobra komunikacija. 
 

8.1.1 PREDVIDENI DATUMI KONTROLE 
 
Po potrebi se določijo datumi kontrolnih sestankov, ki jih skliče koordinator nadzora na svojo 
željo ali pa na željo predstojnikov izvajalcev nadzora.  
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8.1.2 PRISOTNOST NA KONTROLNIH SESTANKIH 
 
Koordinator nadzora sklicuje sestanke, na katerih se kontrolira potek in izvedba posameznih 
aktivnosti, povezanih z izvajanjem strokovnega nadzora. Navzoči so koordinator nadzora, 
predstojniki izvajalcev posameznih sektorjev ter glavni izvajalci nadzora. Navzočnost na 
sestanku se lahko predhodno opraviči in ustrezno utemelji. Prisotnost na sestankih se 
kontrolira in beleži ter shranjuje v digitalni obliki. 
 

8.1.3 NAČIN OBVEŠČANJA 
 
Obveščanje poteka na način, ki je v dani situaciji najbolj primeren. Obveščanje med samimi 
izvajalci, predstojniki izvajalcev nadzora in koordinatorjem nadzora lahko poteka v ustni ali 
pisni obliki, osebno, po telefonu ali po elektronski pošti. Pomembno je, da poteka pretok 
informacij kar se da hitro in nemoteno. Ostala obveščanja med posameznimi akterji potekajo 
v skladu s poslovnikom.  
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Priloga 1: Organigram 1 
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SISTEM 
NOTRANJEGA IN 

STROK. NADZORA 

POLITIKA, CILJI, 
STRATEGIJA 
NADZORA 

 

POSLOVNIK 
NADZORA 

MEDRESORSKO 
SODELOVANJE  

MEDNARODNO 
SODELOVANJE 

PLAN NADZORA ANALIZA UKREPI 

KOMISIJA in 
IZVAJALCI 
NADZORA 

 

PROTOKOL in 
ZAPISNIK 

NAČRT 
IZVAJANJA 
NADZORA 

SKLEP O 
IMENOVANJU 
IZVAJALCEV  

 

USPOSABLJANJE 
IZVAJALCEV 

 

 
Priloga 2: Organigram 2 
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Priloga 3: Sklep o imenovanju nadzorne komisije notranjega in strokovnega nadzora 
 
 
Številka: 000-/2013/13  (0000) 
Datum:   30.5.2013 
 
 
 
 

Na podlagi 2. odstavka 20. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010)  in 1. odstavka 66. 
člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010) izdajam 
 
 
 

SKLEP 
 

o imenovanju NADZORNE KOMISIJE za izvajanje notranjega in strokovnega nadzora po programu 
notranjega in strokovnega nadzora 

 
 
 

I. 
 
V nadzorno komisijo se imenujejo: 
 

koordinator notranjega in 
strokovnega nadzora: 

Služba za 
finančne, 
kadrovske 
in splošne 
zadeve 

Špela ROSTAN, področni svetovalec I, Javna 
agencija RS za varnost prometa; 

predstojniki izvajalcev notranjega 
in strokovnega nadzora:  

Sektor za 
razvoj in 
koordinacijo 
varnosti 
prometa 

mag. Borut BOC, področni podsekretar, Javna 
agencija RS za varnost prometa; 

 Sektor za 
voznike 

mag. Andrej JUSTINEK, področni podsekretar, 
Javna agencija RS za varnost prometa;  

 Sektor za 
vozila 

Marko GAŠPAROVIČ, področni podsekretar, 
Javna agencija RS za varnost prometa 

 
 
 

II. 
 

Naloga komisije je izvajanje programa notranjega in strokovnega nadzora ter načrtovanje, 
koordiniranje in nadzorovanje poteka izvajanja notranjega in strokovnega nadzora. 
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III. 

 
 
Nadzorna komisija o svojem delu mesečno poroča direktorju agencije.  
 

IV. 
 
Ta sklep prične veljati takoj in velja do preklica. 
 
 
 

 Franc Pojbič 
 v.d. DIREKTOR AVP 
 
 
 
 

 

VROČITI: 
 

1. Vsem imenovanim 
2. Zbirki dokumentarnega gradiva 
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Priloga 4:  Sklep o imenovanju izvajalcev notranjega in strokovnega nadzora 
 
 
Številka: 000-/2013/13  (0000) 
Datum:   16.4.2013 
 
 

Na podlagi 2. odstavka 20. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010)  in 1. odstavka 66. 
člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010) izdajam 
 

SKLEP 
 

o imenovanju IZVAJALCEV NOTRANJEGA IN STROKOVNEGA NADZORA  
 

I. 
 
Med izvajalce notranjega in strokovnega nadzora se imenujejo: 
 

SEKTOR PODROČJE / 
PREDMET 
izvajanja 

notranjega in 
strokovnega 

nadzora 

PREDSTOJNIKI 
izvajalcev notranjega 

in strokovnega 
nadzora: 

IZVAJALCI NOTRANJEGA IN 
STROKOVNEGA NADZORA 

Sektor za razvoj in 
koordinacijo varnosti 

prometa 

- izpitna 
dokumentacija; 
- statistika; 
- vodenje vozniških 
izpitov 

mag. Borut BOC, 
področni 

podsekretar, Javna 
agencija RS za 

varnost prometa; 

mag. Borut BOC 
 Bojan Jakše, IC NM 
Boštjan Knez IC SG 

Simon Poštrak IC MB 

Sektor za voznike - šole vožnje; 
-vozniki začetniki; 
- vadba varne 
vožnje; 
- rehabilitacijski 
program; 
- izobraževanje in 
usposabljanje 
izvajalcev 

mag. Andrej 
JUSTINEK, področni 
podsekretar, Javna 

agencija RS za 
varnost prometa; 

mag. Andrej JUSTINEK  
(Ime priimek) 
(Ime priimek) 

Sektor za vozila - organizacije za 
ugotavljanje 
skladnosti; 
- organizacije za 
tehnične preglede; 
-registracijske 
organizacije 

Marko GAŠPAROVIČ, 
področni 

podsekretar, Javna 
agencija RS za 

varnost prometa 

Marko GAŠPAROVIČ 
 Jože Hribar 

(Ime priimek) 
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II. 
 
Med izvajalce notranjega nadzora se imenujejo: 
 

Služba za finančne, kadrovske in 
splošne zadeve 

Špela ROSTAN, področni svetovalec I, Javna agencija RS za 
varnost prometa; 

Sektor za razvoj in koordinacijo 
varnosti prometa 

mag. Borut BOC, področni podsekretar, Javna agencija RS za 
varnost prometa; 

Sektor za voznike mag. Andrej JUSTINEK, področni podsekretar, Javna agencija RS 
za varnost prometa;  

Sektor za vozila Marko GAŠPAROVIČ, področni podsekretar, Javna agencija RS 
za varnost prometa 

  

  

  

 
III. 

 
Naloga izvajalcev notranjega in strokovnega nadzora je izvajanje programa notranjega in strokovnega 
nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja nadzora, programom notranjega in 
strokovnega nadzora in navodili nadzorne komisije. 

 
 

IV. 
 

 
Ta sklep prične veljati takoj in velja do preklica sklepa. 
 
 
 
 
 
 

 Franc Pojbič 
 v.d. DIREKTOR AVP 
 

 

VROČITI: 
 

3. Vsem imenovanim 
4. Zbirki dokumentarnega gradiva 
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Priloga 5: Poslovnik notranjega in strokovnega nadzora 
 

Poslovnik o notranjem in strokovnem nadzoru 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen 
(vsebina poslovnika) 

Ta poslovnik ureja postopek in določa ukrepe notranjega in strokovnega nadzora (v 
nadaljevanju: nadzor). 

2. člen 
(imenovanje in organiziranost) 

 
(1) Nadzorna komisija pripravi program nadzora ter načrtuje, koordinira in nadzoruje 

potek izvajanja nadzora. Komisijo, ki jo s sklepom imenuje direktor agencije, sestavljajo 
koordinator notranjega in strokovnega nadzora (v nadaljevanju: koordinator) in predstojniki 
izvajalcev notranjega in strokovnega nadzora (v nadaljevanju: predstojniki). 

(2) Izvajalci notranjega in strokovnega nadzora (v nadaljevanju: izvajalci) neposredno 
izvajajo nadzor, v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja nadzora, programom 
nadzora in navodili nadzorne komisije. Izvajalci nadzora se imenujejo iz sektorjev, ki 
pokrivajo posamezna strokovna področja. Imenujejo se s sklepom direktorja. 

 
3. člen 

(sklep o imenovanju) 
(1) Sklep o imenovanju nadzorne komisije mora vsebovati: 

– osebno ime koordinatorja in predstojnikov, 

- naloge. 

 (2) Sklep o imenovanju izvajalcev nadzora mora vsebovati:  

– osebno ime izvajalcev in predstojnikov nadzora, 

- področja notranjega in strokovnega nadzora s predstojniki, 

- naloge. 

4. člen 
(sodelovanje) 

 
(1) Nadzorna komisija in izvajalci sodelujejo z ostalimi vodji notranjih organizacijskih 

enot in zaposlenimi z namenom pridobivanja in izmenjave informacij, v skladu s predpisi, ki 
urejajo posamezna področja. 
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(2) Nadzorna komisija in izvajalci sodelujejo s pristojnimi ministrstvi, inšpektorati, 
policijo, DURS ter drugimi organi v okviru pristojnosti.  

(3) Nadzorna komisija in izvajalci sodelujejo tudi s tujimi organi in inštitucijami, s 
ciljem izobraževanja, izmenjave dobrih praks in doseganjem boljših rezultatov.  

 
5. člen 

(poročanje) 
 

(1) Nadzorna komisija redno poroča o vseh ugotovitvah nadzora direktorju agencije. 
(2) Izvajalci redno poročajo o ugotovitvah pri izvedenih nadzorih in nadzorni komisiji 

predlagajo ukrepe. 
(3) Koordinator organizira redne strokovne sestanke s člani nadzorne komisije in 

izvajalci nadzora. 
(4) Direktor agencije poroča o opravljanju nadzorov pristojnemu ministru najmanj 

enkrat letno. 
 

6. člen 
(usposabljanje in izobraževanje) 

 
  (1) Nadzorna komisija in izvajalci se morajo redno usposabljati in izobraževati, po 
programu, ki ga določi direktor agencije. 
 

7. člen 
(pritožbe) 

 
(1) O ugovorih in pritožbah strank v postopkih izvedbe nadzora se ravna v skladu s 

predpisi, ki urejajo posamezno področje in akti agencije. 
(2) Ugovore in pritožbe strank rešuje nadzorna komisija, končno odločitev poda 
direktor agencije. 

 
II. IZVAJANJE NADZORA 

 
8. člen 

(pravna podlaga) 
 

(1) Vsi izvajalci opravljajo svoje delo nadzora po postopku, ki je določen s tem 
poslovnikom in zakonom, ki ureja splošni upravni postopek in jih odobri nadzorna komisija.  

 
9. člen 

(redni in izredni nadzor) 
 

(1) Nadzor je lahko redni ali izredni.  

(2) Redni nadzor se opravlja po letnem načrtu, ki ga pripravi nadzorna komisija 
najpozneje do 1. decembra tekočega leta in ga potrdi direktor agencije v petnajstih dneh. 



                                                       PROGRAM NOTRANJEGA IN  STROKOVNEGA NADZORA 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 71 od 169   

(3) Na podlagi letnega načrta pripravi nadzorna komisija mesečni načrt izvedbe 
posameznih nadzorov. 

(4) Izredni nadzor se opravlja izven sprejetega letnega načrta in se opravi po enakem 
postopku kot redni nadzor. 

(5) Izredni notranji nadzor se lahko opravi le na podlagi sklepa, ki ga izda direktor 
agencije. Opravi ga nadzorna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor agencije.  

(6) Direktor agencije s sklepom imenuje komisijo za opravljanje notranjega nadzora v 
prostorih agencije, če obstajajo utemeljeni sumi ali pa okoliščine nakazujejo na resnost 
prekrška, ki naj bi ga storil zaposleni v agenciji. V tem primeru izvajalci opravljajo nadzor po 
pooblastilu direktorja agencije. 

10. člen 
(obveščanje subjekta nadzora) 

 (1) Redni nadzor nad posameznim subjektom nadzora se lahko opravi le ob 
predhodni najavi in prisotnosti zakonitega zastopnika oziroma njegovega pooblaščenca.  

(2) Redni ali izredni nadzor se lahko izjemoma opravi tudi v odsotnosti zakonitega 
zastopnika oziroma njegovega pooblaščenca, če svoje odsotnosti ne opraviči oziroma se 
načrtno izmika izvedbi postopka. 

11. člen 
(potek nadzora) 

(1) Nadzor poteka na naslednji način:  

– pregled dokumentacije, vezano na izvajanje posamezne dejavnosti; 
– ugotavljanje strokovnosti in kakovosti;  
– razgovor z izvajalci postopkov, ki so predmet nadzora;  
– druga nadzorna dejanja v skladu s protokoli nadzora za posamezno področje;  
– razgovor o ugotovljenih nepravilnostih;  
– svetovanje za izboljšanje strokovnega dela ali pogojev dela;  
– izdelava in podpis zapisnika o opravljenih nadzornih dejanjih. 

 (2) Zapisnik notranjega in strokovnega nadzora se sestavi v najmanj dveh izvodih in 
se en izvod izroči subjektu nadzora. 

III. VLOGE UDELEŽENCEV 
 

12. člen 
(odločanje in odgovornost) 

 
(1) Koordinator nadzora je odgovoren za koordiniranje nadzorov in je neposredno 

odgovoren direktorju. 
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 (2) Nadzorna komisija je odgovorna za strokovno odločanje v posamezni zadevi in 
neposredno odgovorna direktorju.  

13. člen 
(pristojnost in odgovornost) 

 
Tabela 11: Pristojnosti in odgovornosti pri pripravi in izvedbi notranjega in strokovnega 
nadzora 
Aktivnosti DIREKTOR 

AVP 
KOORDINATOR 
NADZORA 

PREDSTOJNIK 
IZVAJALCEV  
NADZORA 

IZVAJALCI  
NADZORA 

VODJE NOE 
 

ODLOČITEV O 
SNOVANJU 

P O S  S 

SNOVANJE 
POSAM. 
NADZORA 

inf O S S  

PREDLOGI 
ALTERNATIVNIH 
REŠITEV 

inf S O S  

OCENA KORISTI O S S   

ODLOČITEV O 
PRIPRAVI 

P O S   

DOLOČITEV 
ROKOV 

S O S S  

OPREDELITEV 
OBSEGA 

inf S S inf  

PRIPRAVA 
SPECIFIKACIJ 

 inf O S  

IZVEDBA 
POSAM. 
NADZORA 

P O S S inf 

 
O - odgovoren, S - sodeluje, P – potrdi, inf – je informiran 
 

IV. PREDMET NADZORA  
 

14. člen 
(izpitni centri) 

 
(1) Nadzor nad vodenjem izpitne dokumentacije vključuje ugotavljanje pravilnosti 

vodenja izpitne dokumentacije (zapisnik o izpitu, testna pola, ocenjevalni obrazec) ter 
usklajenost dokumentacije z računalniškimi evidencami in Registrom vozniških izpitov. 
 

(2) Nadzor nad statistiko vključuje pregled statistike vseh ocenjenih praktičnih izpitov 
po posameznih kategorijah za posameznega člana izpitne komisije za obdobje enega leta. 
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(3) Nadzor nad vodenjem vozniških izpitov vključuje predvsem: 
 

• vsebino in izpeljavo formalnega in neformalnega dela uvoda; 

• vsebino in izpeljavo prvega dela izpitne vožnje; 

• vsebino in izpeljavo drugega dela izpitne vožnje; 

• usmerjaje in podajanje pojasnil; 

• izbor vsebin preizkušanja; 

• analizo izpitne vožnje in izrek ocene; 

• pravilnost izrečene ocene; 

• oceno prometnega okolja. 
 

15. člen 
(notranji nadzor) 

 
Poleg nadzora nad zakonitim delom zaposlenih, se pri notranjem nadzoru v izpitnih centrih 
pregleduje: 
- prihod in odhod na delo; 
- vodenje evidence prisotnosti;  
- hramba dokumentacije, izpitnih pol, kontrolnikov, drugih listin, žigov, ključev; 
- vodenje z delom povezanih evidenc, registrov. 
 

16. člen 
(šole vožnje) 

 
(1) V skladu s Pravilnikom o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje, se strokovni 

nadzor izvaja nad opremljenostjo šolskih učilnic, vozil in neprometnih površin.  
 

(2) Nadzor se izvaja tudi nad kadrovskimi pogoji in programi usposabljanja. 
 

17. člen 
(dodatna usposabljanja voznikov) 

 
(1) Pri programu za voznike začetnike so predmet strokovnega nadzora: učilnica, 

vozilo, neprometna površina, kadrovski pogoji in program usposabljanja. 
(2) Pri programu vadbe varne vožnje so predmet strokovnega nadzora: vozilo, 

neprometna površina, kadrovski pogoji in program. 
(3) Pri rehabilitacijskih programih (edukacijske delavnice, psihosocialne delavnice, 

programi zdravljenja) so predmet strokovnega nadzora: kadrovski pogoji in program. 
(4) Pri izobraževanju in usposabljanju izvajalcev so predmet strokovnega nadzora: 

učilnica, kadrovski pogoji in program. 
 

18. člen 
(tehnične službe, strokovne in registracijske organizacije) 

 
Nadzor nad tehničnimi službami, strokovnimi in registracijskimi organizacijami se izvaja na 
način, da se: 
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(1) nadzira izpolnjevanje predpisanih pogojev, ki jih mora subjekt nadzora izpolnjevati 

trajno in za katera je pridobil pooblastilo; 
 (2) nadzira postopek dela ter uporabo predpisanih oziroma strokovno preverjenih in 

standardiziranih metod dela; 
 (3) svetuje in ukrepa na podlagi ugotovitev opravljenega  nadzora. 

 
V. UKREPANJE GLEDE NA PREDMET NADZORA  

 
19. člen 

(pristojnost) 
 

(1) Nadzorna komisija se glede na predlog izvajalca strokovnega nadzora, odloči o uporabi 
ustreznega ukrepa v okviru svojih pooblastil, določenih z zakonom. 
 
(2) Če se pri nadzoru ugotovijo nepravilnosti, ki so v pristojnosti drugih organov (inšpektorat, 
policija, pristojno ministrstvo, KPK), ali če se obstajajo sumi o hujših nepravilnostih, se o tem 
obvesti pristojni organ. 
 

20. člen 
(izpitni centri) 

 
(1) Pri nadzoru nad vodenjem izpitne dokumentacije se lahko v primeru ugotovljenih 

nepravilnosti izreče opomin. 
 

(2) Na podlagi ugotovitev pregleda statistike se lahko izvede izredni nadzor nad 
ocenjevanjem na vozniškem izpitu. Po opravljenem izrednem strokovnem nadzoru nad 
ocenjevanjem na vozniškem izpitu se postopa v skladu z ukrepi, predvidenimi za to področje 
nadzora. 
 

(3) Kot ukrep zaradi ugotovitev strokovnega nadzora nad vodenjem vozniških izpitov 
se lahko uporabi: 

• svetovanje; 

• mentorstvo; 

• parcialna dodatna usposabljanja;  

• napotitev na ponovno usposabljanje in opravljanje preizkusa za ocenjevanje na 

vozniškem izpitu (14. odstavek 69. člena ZVoz). 

Ukrepi se stopnjujejo glede na ugotovljene pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti. 
 

21. člen 
(šole vožnje in dodatna usposabljanja voznikov) 

 
(1) Pri ugotovljenih bistvenih nepravilnostih in neupoštevanju opozoril se šola vožnje 

izbriše iz registra šol voženj: 
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- če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik izbrisan iz evidence poslovnih 
subjektov; 
- če pravna oseba sporoči, da je prenehala z opravljanjem dejavnosti usposabljanja 
kandidatov oziroma, če samostojni podjetnik posameznik umre ali sporoči, da je prenehal z 
opravljanjem dejavnosti usposabljanja kandidatov; 
- če ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov; 
- če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ugotovljenih z odločbo 
inšpektorja; 
- če ji je bila v obdobju dveh let dvakrat izdana odločba o začasni prepovedi dela zaradi 
neizpolnjevanja predpisanih pogojev in nepravilnosti pri izvajanju programov; 
- zaradi uvedbe prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu z zakonom in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi; 
- če ne izvaja usposabljanja v skladu z ZVoz in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 
 

(2) Ob hujših kršitvah, sumih kaznivih dejanj se o tem obvesti pristojne službe: 
policijo, inšpektorat, DURS, KPK in ministrstvo. 
 

22. člen 
(tehnične službe, strokovne in registracijske organizacije) 

 
(1) Pri ugotovljenih nepravilnostih in neupoštevanju opozoril, se pooblastilo 

tehničnim službam in strokovnim organizacijam lahko odvzame v skladu s predpisi, ob 
upoštevanju vseh pomembnih okoliščin: 

 
- ko poda predlog za odvzem pooblastila pristojni inšpektor, 
- ko nima predpisanih merilnih naprav in opreme, pa pooblaščena organizacija ni 

odpravila ugotovljenih nepravilnosti najkasneje v 60 dneh od pričetka postopka; 
- ko nima predpisanih poslovnih prostorov pa pooblaščena organizacija ni odpravila 

ugotovljenih nepravilnosti najkasneje v 60 dneh od pričetka postopka; 
- ko ne razpolaga s strokovnimi delavci, pa pooblaščena organizacija ni odpravila 

ugotovljenih nepravilnosti najkasneje v 60 dneh od pričetka postopka. 
 
(2) Pooblastilo se lahko pooblaščeni organizaciji odvzame skladno s 3. točko drugega 

odstavka 59. člena ZMV, če pooblaščena organizacija svojih nalog ne opravlja v skladu s 
predpisi, če je s strani inšpektorja dokazano, da:  

 
- gre za ponavljajoče kršitve predpisov,  
- je inšpektor večkrat v nekem časovnem obdobju izrekel ukrepe v pooblaščeni 
organizaciji in je pred tem že najmanj enkrat začasno prepovedal delo pooblaščeni 
organizaciji, 
- je napotil na ponovni izpit kontrolorje, zaradi česar organizacija ne izpolnjuje 
predpisanih pogojev, oziroma nima predpisane opreme, 
- ne gre za nepravilnosti ugotovljene le na enem vozilu, 
- so kršitve predpisov ugotovljene pri več kontrolorjih v pooblaščeni organizaciji in ne 
le pri posameznih kontrolorjih, zoper katere lahko inšpektor odredi opravljanje 
ponovnega izpita. 
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23. člen 

(notranji nadzor) 
 

Zaposleni v agenciji so za svoje ravnanje disciplinsko, materialno in kazensko 
odgovorni. V primeru dokazanih kršitev se postopa v skladu z delovno pravno zakonodajo in 
pravilnikom, ki določa disciplinsko in odškodninsko odgovornost zaposlenih Javne agencije 
Republike Slovenije za varnost prometa.  
 

VI. DOKUMENTACIJA 
 

24. člen 
(hramba dokumentacije) 

 
 (1) Dokumentacija o izvedenih nadzorih se vodi v skladu s pravili pisarniškega 

poslovanja. 
 (2) Dokumentacija o izvajanju nadzora se hrani glede na področje izvajanega nadzora  

in glede na čas izvajanja nadzora. 
(3) Podatki o izvajanju nadzora se hranijo tudi v digitalni obliki in morajo biti ves čas 

dostopni. 
 

25. člen 
(dokumentacija interne narave) 

 
O dokumentaciji interne narave odloča direktor agencije in mora biti označena z 

znakom interno ter se hraniti ločeno. 
 

26. člen 
(posredovanje in objava dokumentacije) 

 
Posredovanje in objava dokumentacije je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo 

varstvo osebnih podatkov. 
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Priloga 6: Mesečni in letni načrti notranjih in strokovnih nadzorov po področjih nadzora: 
 
Priloga 6.a, Tabela 8: Mesečni načrt notranjega in strokovnega nadzora 
MAJ 2013        LEGENDA:  

          

PON TOR SRE ČET PET SOB NED  izp.dok. pregled izpitne dokumentacije 

    1 2 3 4 5  stat. pregled statistike 

               voz.izp. nadzor nad vodenjem vozniških izpitov 

6 7 8 9 10 11 12      

izp.dok. izp.dok. izp.dok. stat. stat.      šole vož. šole vožnje 

13 14 15 16 17 18 19  voz.zač. vozniki začetniki 

stat. stat. šole vož. voz.zač. vad.var.vož.      vad.var.vož. vadba varne vožnje 

20 21 22 23 24 25 26  reh.prog. rehabilitacijski program 

reh.prog. iz., uspos. izv. org.sklad. org.sklad. teh.preg.      iz., uspos. izv. izobraževanje in usposabljanje izvajalcev 

27 28 29 30 31          

teh.preg. reg.org. reg.org. ue ue      org.sklad. organizacije za ugotavljanje skladnosti 

        teh.preg. organizacije za tehnične preglede 

JUNIJ 2013        reg.org. registracijske organizacije 

        ue upravne enote 

PON TOR SRE ČET PET SOB NED    

          1 2    

                 

3 4 5 6 7 8 9    

stat. stat. stat. stat. stat.        

10 11 12 13 14 15 16    

voz.izp. voz.izp. šole vož. voz.zač. vad.var.vož.        

17 18 19 20 21 22 23    

reh.prog. iz., uspos. izv. org.sklad. teh.preg. teh.preg.        

24 25 26 27 28 29 30    

reg.org.  reg.org. ue          
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JULIJ 2013          

          

PON TOR SRE ČET PET SOB NED    

1 2 3 4 5 6 7    

izp.dok. izp.dok. izp.dok. stat. stat.        

8 9 10 11 12 13 14    

stat. stat. stat. stat. stat.        

15 16 17 18 19 20 21    

stat. stat. stat. šole vož. voz.zač.        

22 23 24 25 26 27 28    

vad.var.vož. reh.prog. iz., uspos. izv.            

29 30 31            
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Priloga 6.b, Tabela 9: Letni načrt notranjega in strokovnega nadzora 
% 

pregleda 
PODROČJE NADZORA  

 
število  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC skupaj 

100 Pregled izpitne dokumentacije 16 3 1 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 16 

100 Pregled statistike 73 7 6 6 4 4 5 10 11 2 4 8 6 73 

20 

nadzor nad 
izpitnimi centri 

Nadzor nad vodenjem vozniških 
izpitov 

73 1 2 3 0 0 2 0 0 4 3 0 0 15 

20 
nadzor nad 

šolami vožnje 
Šole vožnje  174 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

20 Vozniki začetniki 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

20 Vadba varne vožnje 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

20 Rehabilitacijski program 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

20 

nadzor nad 
dodatnim 

usposabljanjem 
voznikov 

Izobraževanje in usposabljanje 
izvajalcev 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

20 
Organizacije za ugotavljanje 

skladnosti 
71 1 1 1 2 2 1 0 1 1 2 2 0 14 

20 
Organizacije za tehnične 

preglede 
87 1 1 2 2 2 2 0 1 1 2 2 0 16 

20 Registracijske organizacije 98 1 1 2 2 2 2 0 1 2 2 2 0 17 

20 

nadzor nad 
pooblaščenimi 
organizacijami 

Upravne enote 58 1 1 1 2 2 1 0 0 2 2 1 0 13 

    SKUPAJ  764 20 18 20 20 20 18 18 19 20 20 20 11 224 
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Priloga 6.c , Tabela 10: Letni načrt nadzora nad ocenjevanjem na vozniškem izpitu 

MESEC 
  

PODROČJE 

  
ŠT. SUBJEKTOV 

NADZORA JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 

ŠT. 
NADZOROV 

SKUPAJ 

Pregled izpitne 
dokumentacije 

16 3 0 0 3 3 0 0 0 3 4 0 0 16 

Pregled statistike 73 6 6 6 4 5 3 12 8 5 7 5 6 73 

Nadzor nad vodenjem 
vozniških izpitov 

73 0 4 4 0 0 0 0 0 4 3 0 0 15 

              104 

Pregled izpitne dokumentacije se izvaja po izpitnih centrih. Nadzor mora biti izveden najmanj enkrat letno. 
 
Pregled statistike in nadzor vodenjem vozniških izpitov se izvajata nad posameznim članom IK. Statistika se pregleda najmanj enkrat letno, vsak član IK pa 
mora biti nadzorovan pri vodenju vozniških izpitov najmanj enkrat vsakih pet let. 
 
Število nadzorov je usklajeno z (minimalnimi) zahtevami Zakona o voznikih. 
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Priloga 6.d, Tabela 11: Letni načrt nadzora nad področjem voznikov (brez vozniških izpitov) 
 

 MESEC 

PODROČJE NADZORA JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 

Šole vožnje X X X X X X X X X X X X 

Dodatna usposabljanja 
voznikov 

            

− Vozniki 
začetniki 

X X X X X X X X X X X X 

− Vadba varne 
vožnje 

X X X X X X X X X X X X 

− Rehabilitacijski 
programi 

ED PSD ED PSD ED PSD ED PSD ED PSD ED PSD 

− Izobraževanje 
in 
usposabljanje 
izvajalcev 

X X X X X X X X X X X X 

 
 
LEGENDA: 
ED  = edukacijske delavnice 
PSD = psihosocialne delavnice 
 
OPOMBA:  
Vseh nadzorovanih subjektov je 294; 20 % subjektov (cca. 60 subjektov )je normirano za letni pregled (celota v petih letih). 
Vsebine nadzora so razvidne iz predhodnega gradiva. 
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Priloga 6.e, Tabela 12: Letni načrt nadzora nad organizacijami za ugotavljanje skladnosti, organizacijami za tehnične preglede, registracijskimi 
organizacijami, upravnimi enotami  
 

  
št. 

org. jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec skupaj 

organizacije za ugotavljanje 
skladnosti 71 1 1 1 2 2 1 0 1 2 2 1   14 

organizacije za tehnične preglede 87 1 1 2 2 2 2 0 1 2 2 1  16 

registracijske organizacije 98 1 1 2 2 2 2 0 1 2 2 2  17 

upravne enote 58 1 1 1 2 2 1 0 0 2 2 1   13 

SKUPAJ 314             60 

 
 
Vseh nadzorovanih subjektov je 314  organizacij; 20 %.  (cca. 60 subjektov ) je normirano za letni pregled (celota v petih letih). 
Vsebine nadzora so razvidne iz predhodnega gradiva. 
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Priloga 7: PROTOKOL za izvajanje strokovnega nadzora po področjih in ZAPISNIK o 
opravljenem notranjem in strokovnem pregledu 
 
Priloga 7. a : Protokol za ocenjevanje na vozniškem izpitu 
 
PROTOKOL – OCENJEVANJE NA VOZNIŠKEM IZPITU 
 

IZPITNI CENTER: 
 

DATUM: ČAS IZPITA: 

ČLAN IK: 
 

IZVAJALEC NADZORA: ŠT. REG. KANDIDATA: 

PREPELJANA RAZDALJA: 
 

USPEH KANDIDATA:  

 

SPREJEM KANDIDATA IN UVOD V PRAKTIČNI DEL IZPITA 

Seznanitev in neformalni del uvoda 1 2 3 4 5 

Pregled dokumentov in podajanje informacij 1 2 3 4 5 

 

1. DEL PRAKTIČNEGA DELA IZPITA Št. nalog 

Povejte … 0 1 2 >2 

Pokažite … 0 1 2 >2 

 

2. DEL PRAKTIČNEGA DELA IZPITA 

Vzvratna vožnja DA NE 

Parkiranje DA NE 

Obračanje DA NE 

Speljevanje na vzponu DA NE 

 

USMERJANJE IN PODAJANJE POJASNIL 

Časovna usklajenost (timing) 1 2 3 4 5 

Jasnost, podajanje pojasnil 1 2 3 4 5 

 

KAKO ZANESLJIVO OCENO JE BILO MOGOČE PRIDOBITI O NASLEDNJIH SPRETNOSTIH 

Priprava na vožnjo, ugotavljanje tehničnega stanja vozila, 
prepoznavanje resnejših tehničnih napak 

1 2 3 4 5 

Upravljanje z vozilom 1 2 3 4 5 

Opazovanje 1 2 3 4 5 

Pozornost ter razumevanje in predvidevanje prometnih situacij 1 2 3 4 5 

Komunikacija z drugimi udeleženci v prometu 1 2 3 4 5 

Položaj vozila 1 2 3 4 5 

Hitrost in dinamika vožnje, vključevanje in prehajanje v drug 
prometni tok 

1 2 3 4 5 

AC ali HC 1 2 3 4 5 

Celostna ocena 1 2 3 4 5 

 

ANALIZA IZPITNE VOŽNJE 
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Razumljivost 1 2 3 4 5 

Pojasnjeni mogoči vzroki za napačna ravnanja 1 2 3 4 5 

Aktivno sodelovanje kandidata 1 2 3 4 5 

Jasno izraženi argumenti za odločitev o oceni 1 2 3 4 5 

Jasen izrek ocene 1 2 3 4 5 

 

OCENA PRAKTIČNEGA DELA IZPITA 

Zahtevnost izpita 1 2 3 4 5 

Način ocenjevanja 1 2 3 4 5 

Strinjanje z izpeljavo izpita in izrečeno oceno 1 2 3 4 5 

 
 

VODENJE OCENJEVALNEGA OBRAZCA 

 
 
 

 

ZAPISNIK RAZGOVORA S ČLANOM IZPITNE KOMISIJE 

 
 
 

 
 
OPOMBE: 
 
 
 
Strokovno presojo izvajalec nadzora usklajuje tudi z vsebino priročnika Ocenjevanje na 
vozniškem izpitu. 
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Priloga 7. b : Zapisnik o opravljenem nadzoru nad ocenjevanjem na vozniškem izpitu 
 

ZAPISNIK O OPRAVLJENEM NADZORU NAD OCENJEVANJEM NA VOZNIŠKEM IZPITU 
 
 

Izpitni center  

Datum  

Izvajalec nadzora  

Nadzorovani član izpitne komisije  

Obseg nadzora  

 
 

Sprejem kandidata in uvod v izpitno vožnjo: 
 
 
 

 

Vsebina in izpeljava prvega dela izpitne vožnje:  
 
 

 

Vsebina in izpeljava drugega dela izpitne vožnje: 
 
 

 

Usmerjanje in podajanje pojasnil: 
 
 
 

 

Vsebina in izpeljava tretjega dela izpitne vožnje: 
 
 
 

 

Analiza izpitne vožnje in izrek ocene: 
 
 
 
 

 

Pravilnost izrečene ocene: 
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Priloga 7. c : Protokol pregleda statistike pri opravljanju vozniških izpitov 
 
PROTOKOL - STATISTIKA 
 
 
 

IZPITNI CENTER: 
 

DATUM:  

ČLAN IK: 
 

IZVAJALEC NADZORA:  

PODATKE POSREDOVAL: 
 

OBDOBJE, KI GA ZAJEMA 
STATISTIKA: 

 

Podatke za člane IK posreduje vodja IC v obliki računalniškega izpisa, skupaj s statističnimi 
podatki za celotni IC 

 
 
1. Iz aplikacije PIK se pridobijo statistični podatki o vozniških izpitih nadzorovanega člana IK 
za obdobje, ki je predmet nadzora (po kategorijah): 
 
2. Za isto obdobje se pridobijo statistični podatki za celoten IC: 
 
3. Priložijo se skupni podatki za vse IC. 
 
 

Opombe: 
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Priloga 7. d : Zapisnik pregleda statistike pri opravljanju vozniških izpitov 
 
ZAPISNIK – STATISTIKA 
 
 

Izpitni center:  

Datum:  

Izvajalec nadzora:  

Nadzorovani član izpitne komisije:  

Obseg nadzora  

 
 

Odstopanje v odstotnih točkah po kategorijah od povprečja IC: 
 
(Preglednica) 
 

 

Odstopanje v odstotnih točkah od povprečja vseh IC v RS: 
 
(Preglednica) 
 

 

Analiza razhajanj: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Predlog ukrepov: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nadzorovani član IK:        Izvajalec nadzora: 
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Priloga 7. e : Protokol vodenja izpitne dokumentacije 
 

PROTOKOL – VODENJE IZPITNE DOKUMENTACIJE 
 

Izpitni center:  

Datum:  

Izvajalec nadzora:  

Nadzorovani član izpitne komisije:  

Obseg nadzora  

 

Obrazec za ocenjevanje spretnosti in obnašanja: 
So izpolnjene vse rubrike? 
So rubrike pravilno izpolnjene? 
Je razviden potek izpita? 
So razvidni razlogi za sprejeto oceno? 

 

Testna pola: 
So izpolnjene vse rubrike? 
So rubrike izpolnjene pravilno? 
Je ocena izpita pravilna? 

 

Zapisnik o vozniškem izpitu: 
So izpolnjene vse rubrike? 
So rubrike izpolnjene pravilno? 

 

Usklajenost podatkov med posameznimi dokumenti: 
So podatki usklajeni? 

 

Usklajenost izpitne dokumentacije z računalniškimi evidencami in Registrom voznikov: 
Je izpitna dokumentacija usklajena z aplikacijo PIK? 
Je izpitna dokumentacija usklajena z Registrom voznikov? 
Je izpitna dokumentacija usklajena z Registrom vozniških izpitov? 

 

Opombe: 
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Priloga 7. f : Zapisnik vodenja izpitne dokumentacije 
 
ZAPISNIK – VODENJE IZPITNE DOKUMENTACIJE 

 
 

Izpitni center:  

Datum:  

Izvajalec nadzora:  

Nadzorovani član izpitne komisije:  

Obseg nadzora  

 
 

Odstopanje v odstotnih točkah po kategorijah od povprečja IC: 
 
(Preglednica) 
 

 

Odstopanje v odstotnih točkah od povprečja vseh IC v RS: 
 
(Preglednica) 
 

 

Opombe: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Predlog ukrepov: 
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Priloga 7. g: Protokol / Zapisnik o notranjem nadzoru nad delom izpitnih centrov  

 
Protokol / Zapisnik o notranjem nadzoru 

 

Izpitni center  

Datum  

Izvajalec nadzora  

 
 

1. Vodenje evidenc v zvezi s prisotnostjo na delu in izkoriščenosti delovnega časa 

1.1 Evidenca prisotnosti na delu (Kako se vodi in hrani, vključno z evidenco in 
dokumentacijo o opravičeni odsotnosti z dela) 

1.2 Kolikšen je tedenski obseg obvezne prisotnosti na delu (40 ur minus obseg 
gibljivega delovnega časa)? 

1.3 Kolikšen je tedenski obseg delovnega časa namenjenega opravljanju vozniških 
izpitov? 

1.4 Kako je izkoriščen čas prisotnosti na delu, ki ni namenjen opravljanju izpitov? 

 

2. Ravnanje z izpitno dokumentacijo in vodenje računalniških evidenc  

2.1 Kratek opis ravnanja z izpitno dokumentacijo 
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2.2 Pregled določenega števila naključno izbranih ocenjevalnih obrazcev (so 
izpolnjene vse rubrike, je razviden razlog za (negativno) oceno) 

2.3 Pregled izpolnjevanja določenega števila naključno izbranih zapisnikov o izpitu 

2.4 Kdo podpisuje zapisnike in potrdila o opravljenem izpitu. Se potrdila podpisujejo 
bianco? Se pred podpisom pregleda izpitna dokumentacija? 

2.5 Se potrdila o opravljenem izpitu vnašajo v RV? 

2.6 Kako se vodi Register vozniških izpitov? 

2.7 Kako se hranijo testne pole? 

2.8 Kako se evidentirata prevzem in poraba testnih pol? 

 

3. Postopek vpisa spremljevalca v EKV 



                                                       PROGRAM NOTRANJEGA IN  STROKOVNEGA NADZORA 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 92 od 169   

3.1 Preveri se, ali sta dokumentacija v ovoju in v e-obliki skladni. 

3.2 Za določeno število vpisov se preveri, če so priloženi vsi dokumenti (vloga, 
potrdila o KT, potrdilo o sorodstvenem razmerju, zapisnik o ugotavljanju 
izpolnjevanja pogojev, dokazilo o plačani UT). 

 

4. Ravnanje z drugo dokumentacijo, ki jo vodi IC 

4.1 Evidentiranje pošte 

4.2 Uporaba službenega vozila 

4.3 Vodenje zadev v SPIS-u 

 

5. Hranjenje listin in žigov, dostop do prostorov 

5.1 Kje in kako se hranijo potrdila o opravljenem izpitu, kdo ima dostop do njih, kako 
se vodi evidenca prevzetih in izdanih potrdil? 

5.2 Kako se hranijo žigi in kdo ima dostop do njih. 
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5.3 Kako je urejen, nadzorovan in evidentiran vstop zaposlenih v prostore izpitnega 
centra? 

 

6. Knjiga pritožb 

6.1 Kje se knjiga pritožb nahaja? 

6.2 Komentar vpisov v knjigo pripomb in pritožb 

6.3 Kako se izpitni center odziva na vpise v knjigo pritožb? 

6.4 Organiziranje internih sestankov, kolegijev usposabljanj ipd. (zapisniki) 

 
7. Interni sestanki, usposabljanja in druge aktivnosti 

7.1 Obseg teh dejavnosti v letu 2013? 

7.2 Evidenca teh dejavnosti: prisotni, čas, kraj in tema dogodka, zapisnik o dogodku … 
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Opombe oziroma dodatna pojasnila k posamezni točki: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Poročilo je bilo prebrano vodji izpitnega centra, ki je nanj podal naslednje pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Podpis vodje IC:       Podpis izvajalca nadzora: 
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Priloga 7. h: Protokol / Zapisnik o nadzoru nad delom subjekta, ki izvaja programe za voznike 
začetnike 
 

PROTOKOL / ZAPISNIK 
 
 
o strokovnem nadzoru nad delom subjekta, ki izvaja programe za voznike začetnike <<gospodarska 
družba>>, <<naslov>>, <<kraj>>, skladno z drugim odstavkom 20. člena Zakona o voznikih (Uradni list 
RS, št. 109/2010), ki je bil opravljen dne <<datum>>, v prostorih strokovne organizacije      , s 
pričetkom ob <<uri>> uri. 
 
 
Strokovni nadzor je opravil: 
 
1. <<ime in priimek>>, <<funkcija nadzornika>>, AVP 
 
Pri strokovnem pregledu je sodeloval/-a: 
 

1. <<ime in priimek>>, zakoniti zastopnik subjekta, ki usposablja kandidate za voznike motornih 
vozil 

 
 
Pri strokovnem pregledu so preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev (poslovni prostori, motorna 
vozila, neprometna površina, strokovni delavci ter ostali pogoji določeni z Zakonom o voznikih, 
Pravilnika o pogojih za izvajanje programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in 
dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ter Pravilnikom o programu usposabljanja za voznike 
motornih vozil. 
 
 
 

I. MATERIALNI POGOJI: PROSTORI, NEPROMETNA POVRŠINA, MOTORNA  
            VOZILA 

 

Predpisani pogoj Izpolnjuje 
[DA / NE] 

Opomba 
 

POSLOVNI PROSTOR – 1. točka 40. člena Zakona o voznikih 
(Uradni list RS, št. 109/2010) 

DA   NE  

- objekt z najmanj eno učilnico, ki omogoča izvedbo programa 
usposabljanja za skupino najmanj 12 udeležencev, z ločenimi 
sanitarnimi prostori in dodatnim prostorom za zadrževanje in 
odmor udeležencev, ter je v neposredni bližini vadbenih prog 
oziroma poligona 

DA   NE  

- učilnica mora zagotavljati najmanj 1,5 m2 delovne površine 
na udeleženca programa usposabljanja in najmanj 5 m2 
delovne površine za predavatelja 

DA   NE  

- učilnica mora biti opremljena s pohištvom, ki omogoča DA   NE  

Številka: <<številka spisa>> 
 
Datum: <<datum nadzora>> 
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nemoteno učno delo odraslih in z učnimi pripomočki (zlasti 
prerez nove in obrabljene pnevmatike, tabla, računalnik, 
ustrezna oprema in površina za projiciranje) ter omogočajo 
prikaz stoječih in premikajočih se slik ter predvajanje gradiv v 
vseh standardnih zapisih 

UČNO GRADIVO – 2. alineja 4. člena Pravilnika o pogojih za 
izvajanje programov dodatnega usposabljanja voznikov 
začetnikov in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo 
(Uradni list RS, št. 45/2011): za izvajanje teoretičnega dela 
vadbe varne vožnje in skupinske delavnice o varnosti 
cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci 
cestnega prometa, ki obsega predvsem slikovne predstavitve 
in videoposnetke resničnih prometnih situacij iz perspektive 
voznika, analize primerov tveganj in nevarnosti v cestnem 
prometu, vprašalnike za udeležence 

DA   NE  

VADBENA PROGA – 1. točka 40. člena Zakona o voznikih 
(Uradni list RS, št. 109/2010) 

DA   NE  

- vadbeno progo s stalno drsno površino dolžine najmanj 75 
m in širine najmanj 8 m z varnostnim prostorom, širokim 
najmanj 8 m ob vsaki strani in v dolžini 30 m na koncu drsne 
površine, pri kateri naklon drsne površine ne presega 2 % – za 
izvajanje vaj zaviranja v nevarnosti in umikanja nenadni oviri 
ter reševanja ob nenadnem zanašanju vozila z vozili B 
kategorije 

DA   NE  

- vadbeno progo s stalno drsno površino na ovinku (krožnem 
cestišču) z zunanjim radijem najmanj 25 m pod kotom 
najmanj 180 stopinj v širini najmanj 6 m z varnostnim 
prostorom najmanj 10 m na zunanji in 9 m na notranji strani 
drsne površine – za izvajanje vaj vodenja vozila v zavojih in 
reševanja iz nevarnih situacij v zavoju z vozili B kategorije 

DA   NE  

- vadbeno progo z asfaltirano površino dolžine najmanj 130 m 
in širine najmanj 30 m ali vadbeno progo z asfaltirano 
površino dolžine najmanj 130 m in širine najmanj 10 m v 
kombinaciji z vadbeno progo dolžine najmanj 40 m in širine 
najmanj 30 m – za izvajanje praktičnega dela vadbe varne 
vožnje z vozili A kategorije 

DA   NE  

OPREMA VADBENIH PROG - 6. člen Pravilnika o pogojih za 
izvajanje programov dodatnega usposabljanja voznikov 
začetnikov in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo 
(Uradni list RS, št. 45/2011) 

DA   NE  

- vadbene proge z drsno površino morajo biti dodatno 
opremljene z napravo, ki omogoča stalno namakanje celotne 
drsne površine. Namakalni sistem mora biti izveden s stalnimi 
šobami v nivoju vozišča tako, da ne predstavlja nevarnosti za 
udeležence vadbe 

DA   NE  

- na vadbenih progah mora znašati koeficient drsnega trenja 
na asfaltiranih površinah od 0,7 do 0,8 in koeficient drsnega 
trenja na drsnih površinah od 0,2 do 0,3. Dokazilo o meritvi 
koeficienta drsnega trenja površine vadbenih prog ne sme biti 
starejše od enega leta 

DA   NE  

- vsaka vadbena proga mora biti opremljena z napravo za DA   NE  
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merjenje hitrosti in prikazovalno tablo, ki mora biti 
nameščena tako, da lahko izmerjeno vhodno in izhodno 
hitrost ter hitrost ob izvajanju vaje odčitata udeleženec in 
izvajalec programa 

- dovoz na vsako vadbeno progo mora biti konstruiran tako, 
da vozila dosežejo hitrosti, določene za izvedbo vaj iz 
programa usposabljanja, najmanj 30 m pred vstopom na 
vadbeno površino. Dovozna proga mora biti 30 m pred 
vstopom na vadbeno površino ravna in široka najmanj 3 m 

DA   NE  

- vadbena proga, na kateri se izvajajo vaje zaviranja v 
nevarnosti in umikanja nenadni oviri, mora biti dodatno 
opremljena s tehnično napravo za simulacijo nevarnosti, ki se 
pojavi nenadoma. Te naprave morajo delovati avtomatizirano 
in omogočati prilagajanje vsakokratni različni vstopni hitrosti 
vožnje vozila 

DA   NE  

- na vadbeni progi za izvajanje praktičnega dela programa 
vadbe varne vožnje z motornimi kolesi se za simulacijo ovir 
smejo uporabiti samo takšne ovire, katerih vgradnja ali 
namestitev ne sme predstavljati povečane nevarnosti za 
udeležence vadbe 

DA   NE  

- vadbena proga, na kateri se izvaja vaja reševanja ob 
nenadnem zanašanju vozila mora imeti na začetku drsne 
površine vgrajeno tehnično napravo, ki povzroči zanašanje 
vozila in se sproži šele takrat, ko je na njej samo zadnja os 
vozila. Ta naprava mora delovati popolnoma avtomatizirano 
in omogočati spreminjanje smeri in intenzivnosti gibanja ter 
različne nastavitve glede na hitrost vožnje vozila. Prav tako se 
ne sme sprožiti med vožnjo pri hitrosti pod 25 km/h oziroma 
ko jo prečkajo pešci 

DA   NE  

- ob vsaki vadbeni progi mora biti nameščen pomožni objekt, 
ki v vseh vremenskih razmerah služi zaščiti udeležencev med 
razgovorom, pred izvajanjem nalog in po njih 

DA   NE  

- na vadbenih progah mora biti zagotovljena primerna 
osvetlitev za izvajanje praktičnega dela vadbe varne vožnje v 
večernih urah 

DA   NE  

- območje vadbenih prog mora biti urejeno tako, da 
onemogoča nekontroliran vstop osebam in vozilom, ki bi 
ovirali oziroma predstavljali nevarnost za proces 
usposabljanja 

DA   NE  

- vadbene proge morajo omogočati izvedbo vseh nalog, ki jih 
mora izvesti voznik začetnik v skladu s predpisanim 
praktičnim delom dodatnega usposabljanja za voznike 
začetnike 

DA   NE  

PREDPISANA OPREMA – 1. točka 40. člena Zakona o voznikih 
(Uradni list RS, št. 109/2010) 

DA   NE  

- radijska zveza za udeleženca in izvajalca programa z lastno 
frekvenco, v vsakem vozilu, s katerim se izvaja usposabljanje 

DA   NE  

– najmanj šest motornih vozil B kategorije z močjo motorja 
najmanj 60 kW 

DA   NE  

- najmanj šest motornih koles z močjo motorja, ki ne presega 
od 35 kW, pri katerem razmerje moč motorja/masa vozila ne 

DA   NE  
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presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z enkrat večjo močjo 

- strokovna literatura s področja cestnega prometa DA   NE  

- poligon, v sklopu katerega so vadbene proge DA   NE  

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

II. KADROVSKI POGOJI: IZVAJALEC VADBE VARNE VOŽNJE IN IZVAJALEC SKUPINSKIH 
DELAVNIC O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA TER O PSIHOSOCIALNIH ODNOSIH MED 
UDELEŽENCI CESTNEGA PROMETA 

 

Predpisani pogoj Izpolnjuje 
[DA / NE] 

Opomba 
 

IZVAJALEC VADBE VARNE VOŽNJE – 1. odstavek 41. člena 
Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010) 

 
DA   NE 

 

– starost najmanj 24 let DA   NE  

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem 
strokovnem študijskem programu prve stopnje ali je pred 
uveljavitvijo tega zakona najmanj deset let neprekinjeno 
izvajala treninge vadbe varne vožnje in je starejša od 50 let ali 
je dovoljenje za izvajanje teh programov pridobila pred 
začetkom uporabe tega zakona 

DA   NE  

- ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije 
najmanj pet let  

DA   NE  

- je uspešno opravila izpit za izvajanje vadbe varne vožnje po 
posebnem programu 

DA   NE  

- ji v zadnjih dveh letih ni bil izrečen varnostni ukrep odvzema 
vozniškega dovoljenja, prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja oziroma prepovedi uporabe vozniškega dovoljenja 
ali prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali 
kategorije 

DA   NE  

IZVAJALEC SKUPINSKIH DELAVNIC O VARNOSTI CESTNEGA 
PROMETA IN PSIHOSOCIALNIH ODNOSIH MED UDELEŽENCI 
CESTNEGA PROMETA 3. odstavek 41. člena Zakona o voznikih 
(Uradni list RS, št. 109/2010) 

DA   NE  

- najmanj izobrazba, pridobljena po visokošolskem 
strokovnem študijskem programu prve stopnje 

DA   NE  

- uspešno opravljen izpit za izvajanje programa v skupinskih 
delavnicah po posebnem programu 

DA   NE  

- ji v zadnjih dveh letih ni bil izrečen varnostni ukrep odvzema 
vozniškega dovoljenja, prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja oziroma prepovedi uporabe vozniškega dovoljenja 
ali prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali 

DA   NE  



                                                       PROGRAM NOTRANJEGA IN  STROKOVNEGA NADZORA 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 99 od 169   

kategorije 

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

III. VADBA VARNE VOŽNJE IN SKUPINSKA DELAVNICA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
TER O PSIHOSOCIALNIH ODNOSIH MED UDELEŽENCI CESTNEGA PROMETA 

 

Predpisani pogoj Izpolnjuje 
[DA / NE] 

Opomba 
 

Voznik začetnik se udeleži programa dodatnega usposabljanja 
po najmanj 4 mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja – 4. 
točka 39. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 
109/2010) 

 
DA   NE 

 

Izvajalec dodatnega usposabljanja mora obvestiti javno 
agencijo najmanj 5 dni pred izvedbo usposabljanja preko 
spletnega mesta Ministrstva za infrastrukturo in prostor – 6. 
točka 40. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 
109/2010) 

DA   NE  

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IV. EVIDENCE IN DOKUMENTI 
 

Predpisani pogoj Izpolnjuje 
[DA / NE] 

Opomba 
 

Karton voznika začetnika – potrjevanja obveznosti – 2. točka 
39. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010) 

 

DA   NE 
 

V 15 dneh je potrebno javni agenciji sporočiti vsako 
spremembo, ki vpliva na izpolnjevanje pogojev izvajanja – 3. 
točka 40. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 
109/2010) 

DA   NE  

Evidenca o udeležencih dodatnega usposabljanja voznikov 
začetnikov mora vsebovati – 4. točka 40. člena Zakona o 
voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010) 

DA   NE  
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- osebno ime udeleženca DA   NE  

- EMŠO DA   NE  

- stalno oziroma začasno bivališče DA   NE  

- datum začetka in zaključka dodatnega usposabljanja 
   voznika začetnika 

DA   NE  

- številka izdanega potrdila o opravljenem dodatnem         
usposabljanju voznika začetnika 

DA   NE  

Kandidat za izvajalca posameznih delov programa dodatnega 
usposabljanja za voznika začetnika mora pri organizatorju 
usposabljanja vložiti prijavnico z dokazili, ki jo organizator 
usposabljanja pred opravljanjem izpita pošlje javni agenciji. -  
1. točka 13. člena Pravilnika o programih dodatnega  
usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev 
programa (Uradni list RS, št. 48/2011) 

DA   NE  

Po uspešno opravljenem usposabljanju organizator 
usposabljanja najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je 
kandidat uspešno opravil usposabljanje, izda dokazilo o 
opravljeni obveznosti. Dokazilo obsega navedbo podatkov:  

– naziv in naslov organizatorja usposabljanja,  
– osebno ime udeleženca usposabljanja,  
– datum rojstva udeleženca usposabljanja,  
– naslov prebivališča udeleženca usposabljanja,  
– datum opravljenega usposabljanja,  
– navedba dela programa, za izvajanje katerega je 

udeleženec usposabljanja opravil usposabljanje,  
– številka dokazila o opravljenem usposabljanju ter  
– podpis in žig organizatorja izobraževanja.  

-  1. točka 17. člena Pravilnika o programih dodatnega  
usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev 
programa (Uradni list RS, št. 48/2011) 

DA   NE  

- Organizator usposabljanja mora voditi evidenco o izdanih 
dokazilih o opravljeni obveznosti. -  2. točka 13. člena 
Pravilnika o programih dodatnega  usposabljanja voznikov in 
programu usposabljanja izvajalcev programa (Uradni list RS, 
št. 48/2011) 

DA   NE  

 

 Podane  pripombe: 
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V. PROGRAM USPOSABLJANJA IN PREIZKUS ZNANJA IZVAJALCEV USPOSABLJANJ 

VOZNIKOV ZAČETNIKOV 

 

Predpisani pogoj Izpolnjuje 
[DA / NE] 

Opomba 
 

Izvajalci programa vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic 
se morajo vsaka tri leta udeležiti rednega izpopolnjevanja 
znanja po programu, ki ga določi minister, pristojen za 
promet – 2. odstavek 42. člena Zakona o voznikih (Uradni list 
RS, št. 109/2010) 

 
DA   NE 

 

- Program usposabljanja izvajalcev programa dodatnega 
usposabljanja voznikov začetnikov obsega teoretični in 
praktični del - 1. točka 11. člena Pravilnika o programih 
dodatnega  usposabljanja voznikov in programu usposabljanja 
izvajalcev programa (Uradni list RS, št. 48/2011)  

DA   NE  

- Program usposabljanja izvajalcev programa dodatnega 
usposabljanja voznikov začetnikov v delu vadbe varne vožnje 
in skupinskih delavnic obsega 50 pedagoških ur teoretičnega 
in 24 pedagoških ur praktičnega usposabljanja. Kot opravljen 
praktični del usposabljanja se kandidatu prizna tudi najmanj 
trikrat opravljena vadba varne vožnje, če predloži potrdila o 
udeležbi in dnevnike o poteku vadbe varne vožnje. - 2. točka 
11. člena Pravilnika o programih dodatnega  usposabljanja 
voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa 
(Uradni list RS, št. 48/2011) 

DA   NE  

- Pooblaščena organizacija, ki izvaja program usposabljanja 
ter rednega izpopolnjevanja znanja ter organiziranje 
opravljanja izpitov za osebe, ki izvajajo program varne vožnje 
in skupinskih delavnic mora pripraviti učni načrt z razdelanim 
časovnim razporedom posameznih vsebin. - 12. člen Pravilnika 
o programih dodatnega  usposabljanja voznikov in programu 
usposabljanja izvajalcev programa (Uradni list RS, št. 48/2011) 

DA   NE  

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
VI. PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA VOZNIKOV ZAČETNIKOV 

 

Predpisani pogoj Izpolnjuje 
[DA / NE] 

Opomba 
 

V program dodatnega usposabljanja za voznike začetnike se 
vključi voznik začetnik iz prvega odstavka 39. člena Zakona o 

 
DA   NE 
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voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010 

Program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika 
obsega:  
– vadbo varne vožnje in  
– skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in 
psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa – 1. 
točka 3. člena Pravilnika o programih dodatnega  
usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev 
programa (Uradni list RS, št. 48/2011) 

DA   NE  

- Vadba varne vožnje za voznike začetnike se izvaja v 
skupinah do največ 12 udeležencev in je sestavljena iz dveh 
delov, in sicer obsega:  

– teoretični del, ki traja eno pedagoško uro in  
– praktični del, ki traja šest pedagoških ur.  

DA   NE  

- Po izvedbi vsake vaje praktičnega dela usposabljanja se 
opravi razprava o pridobljenih spoznanjih voznikov začetnikov 

DA   NE  

- Med izvajanjem praktičnega dela programa vadbe varne 
vožnje za voznike motornih koles morajo udeleženci 
usposabljanja imeti:  

– zaščitno obleko,  
– homologirano zaščitno čelado,  
– zaščitne rokavice in  
– zaščitno obutev. 

DA   NE  

- Skupinska delavnica, ki se izvede v obliki razprave z 
udeleženci, se izvaja v skupinah do največ 12 udeležencev. 

DA   NE  

- Skupinska delavnica se izvede isti dan kot vadba varne 
vožnje, v obsegu treh pedagoških ur. 

DA   NE  

Po uspešno končanem posameznem delu programa 
dodatnega usposabljanja za voznika začetnika, izvajalec 
dodatnega usposabljanja potrdi opravljeno obveznost voznika 
začetnika v karton voznika začetnika. - 2. točka 6. člena 
Pravilnika o programih dodatnega  usposabljanja voznikov in 
programu usposabljanja izvajalcev programa (Uradni list RS, 
št. 48/2011) 

DA   NE  

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Pri strokovnem nadzoru je bilo ugotovljeno, da subjekt, ki usposablja kandidate za voznike 
motornih vozil: 
 

 IZPOLNJUJE predpisane pogoje; 
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 NE IZPOLNJUJE predpisanih pogojev. Stranka mora skladno z 99. členom ZUP najkasneje v roku  
<<dni>> dni AVP predložiti naslednja dokazila: 

 
 
1. ________________________________________________________________________ 
 
 
2. ________________________________________________________________________ 
 
 
3. ________________________________________________________________________ 
 
 
4. ________________________________________________________________________ 
 
 
5. ________________________________________________________________________ 
 
 
 

 Poročilo je bilo prebrano in s strani prisotnih nanj ni bilo podanih pripomb. 
 
 

 Poročilo prebrano in s strani prisotnih so bile nanj podane  naslednje pripombe: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Poročilo je napisano v dveh izvodih, od katerih enega dobi subjekt, ki usposablja kandidate za 
voznike motornih vozil. 
 
 
 
 
<<stranka ime in priimek>>    <<nadzornik ime in priimek>> 
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Priloga 7. i: Protokol / Zapisnik o nadzoru nad delom subjekta, ki usposablja kandidate za 
voznike motornih vozil 
 

 

 
 
 

PROTOKOL / ZAPISNIK 
 
 
o strokovnem nadzoru nad delom subjekta, ki usposablja kandidate za voznike motornih vozil 
<<gospodarska družba>>, <<naslov>>, <<kraj>>, skladno z drugim odstavkom 20. člena Zakona o 
voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010), ki je bil opravljen dne <<datum>>, v prostorih strokovne 
organizacije      , s pričetkom ob <<uri>> uri. 
 
 
Strokovni nadzor je opravil: 
 
1. <<ime in priimek>>, <<funkcija nadzornika>>, AVP 
 
Pri strokovnem pregledu je sodeloval/-a: 
 

2. <<ime in priimek>>, zakoniti zastopnik subjekta, ki usposablja kandidate za voznike motornih 
vozil 

 
Pri strokovnem pregledu so preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev (poslovni prostori, motorna 
vozila, neprometna površina, strokovni delavci ter ostali pogoji določeni z Zakonom o voznikih, 
Pravilnikom o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje ter Pravilnikom o programu usposabljanja za 
voznike motornih vozil. 
 
 

VII. MATERIALNI POGOJI: PROSTORI, NEPROMETNA POVRŠINA, MOTORNA  
            VOZILA 

 

Predpisani pogoj Izpolnjuje 
[DA / NE] 

Opomba 
 

UĆILNICA z ločenimi sanitarnimi prostori – 1. alineja 2. člena 
Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje 
(Uradni list RS, št. 44/2011) 

DA   NE  

– dokazila o lastništvu / najemu DA   NE  

– uporabno dovoljenje  DA   NE  

UČNI PRIPOMOČKI - 2. alineja 2. člena Pravilnika o šolah 
vožnje in vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 
44/2011) 

DA   NE  

– optični medij, ki omogoča prikaz načel in pravil cestnega 
prometa ter delovanja in opreme motornih vozil 

DA   NE  

Številka: <<številka spisa>> 
 

Datum: <<datum nadzora>> 
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- šolska tabla ali tabla z listi DA   NE  

- strokovna literatura s področja cestnega prometa DA   NE  

- najmanj 25 stožcev ustrezne višine glede na kategorijo vozila DA   NE  

NEPROMETNA POVRŠINA - 3. alineja 2. člena Pravilnika o 
šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 
44/2011) 

DA   NE  

USTREZNO OPREMLJENA MOTORNA VOZILA REGISTRIRANIH 
KATEGORIJ - 4. alineja 2. člena Pravilnika o šolah vožnje in 
vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 44/2011 

DA   NE  

- dodatna oprema vozil in kandidatov DA   NE  

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VIII. KADROVSKI POGOJI: STROKOVNI VODJA ŠOLE VOŽNJE, UČITELJ PREDPISOV, UČITELJ 

VOŽNJE 

 

Predpisani pogoj Izpolnjuje 
[DA / NE] 

Opomba 
 

STROKOVNI VODJA ŠOLE VOŽNJE – 3. odstavek 29. člena 
Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010) 

 
DA   NE 

 

– veljavno dovoljenje za strokovnega vodjo šole vožnje DA   NE  

– veljavna pogodba o zaposlitvi  DA   NE  

UČITELJ PREDPISOV - 4. odstavek 29. člena Zakona o voznikih 
(Uradni list RS, št. 109/2010) 

DA   NE  

- veljavno dovoljenje za učitelja predpisov DA   NE  

- veljavno dovoljenje za učitelja vožnje in najmanj  
  izobrazba, pridobljena po visokošolskem študijskem 
  programu prve stopnje 

DA   NE  

- veljavno dovoljenje za učitelja vožnje in dokazilo  o  
  zaposlitvi kot učitelj predpisov na dan 1. maja 1998 

DA   NE  

UČITELJ VOŽNJE - 5. odstavek 29. člena Zakona o voznikih 
(Uradni list RS, št. 109/2010) 

DA   NE  

- veljavno dovoljenje za učitelja vožnje DA   NE  

 

 Podane  pripombe: 
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IX. DELO ŠOL VOŽNJE 

 

Predpisani pogoj Izpolnjuje 
[DA / NE] 

Opomba 
 

Kandidati izpolnjujejo predpisane pogoje – 1. točka 8. člena 
Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje 
(Uradni list RS, št. 44/2011) 

 
DA   NE 

 

Kandidati se pripravljajo po predpisanem programu 
usposabljanja - 2. točka 8. člena Pravilnika o šolah vožnje in 
vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 44/2011) 

DA   NE  

Teoretični del usposabljanja traja najmanj 20 pedagoških ur - 
1. točka 9. člena Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra 
šol vožnje (Uradni list RS, št. 44/2011)  

DA   NE  

Teoretični del usposabljanja traja največ 4 ure dnevno in 
največ 20 ur tedensko - 2. točka 9. člena Pravilnika o šolah 
vožnje in vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 
44/2011) 

DA   NE  

Kandidat začne s praktičnim delom usposabljanja po uspešno 
opravljenem teoretičnem delu vozniškega izpita - 1. točka 10. 
člena Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje 
(Uradni list RS, št. 44/2011) 

DA   NE  

Učitelj vožnje upošteva vrstni red predpisanih stopenj 
programa usposabljanja - 2. točka 10. člena Pravilnika o šolah 
vožnje in vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 
44/2011) 

DA   NE  

Kandidat, ki bo vozil s spremljevalcem, ima najmanj 20 učnih 
ur praktičnega dela usposabljanja - 1. točka 11. člena 
Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje 
(Uradni list RS, št. 44/2011) 

DA   NE  

Vozilo, s katerim se kandidat usposablja, je označeno z »L« 
tablicami oziroma svetlobno tablo takrat, kadar vozi vozilo 
kandidat - 3. točka 21. člena oziroma 24. člen Pravilnika o 
šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 
44/2011) 

DA   NE  

 

 Podane  pripombe: 
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X. EVIDENCE IN DOKUMENTI 
 

Predpisani pogoj Izpolnjuje 
[DA / NE] 

Opomba 
 

EVIDENCE IN DOKUMENTI - 13. člen Pravilnika o šolah vožnje 
in vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 44/2011) 

 
DA   NE 

 

Register kandidatov – 1. alineja 14. člena Pravilnika o šolah 
vožnje in vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 
44/2011) 

DA   NE  

Dnevnik usposabljanja iz teorije - 2. alineja 14. člena 
Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje 
(Uradni list RS, št. 44/2011) 

DA   NE  

Dnevni razvid vožnje - 3. alineja 14. člena Pravilnika o šolah 
vožnje in vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 
44/2011) 

DA   NE  

Evidenčni karton vožnje - 4. alineja 14. člena Pravilnika o 
šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 
44/2011) 

DA   NE  

Hranjenje evidenc – 1. točka 19. člena Pravilnika o šolah 
vožnje in vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 
44/2011) 

DA   NE  

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
XI. PROGRAM USPOSABLJANJA KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL 

 

Predpisani pogoj Izpolnjuje 
[DA / NE] 

Opomba 
 

Usposabljanje kandidatov se izvaja po programu 
usposabljanja – 3. člen Pravilnika o programu usposabljanja 
kandidatov za voznike motornih vozil (Uradni list RS, št. 
48/2011) 

 
DA   NE 

 

Teoretični del usposabljanja se izvaja v opremljeni učilnici 
šole vožnje, ki je vpisana v register šol vožnje.  
– 1. točka 6. člena Pravilnika o programu usposabljanja 
kandidatov za voznike motornih vozil (Uradni list RS. št. 
48/2011) 

DA   NE  

Praktični del usposabljanja se izvaja na različnih površinah, 
glede na učno stopnjo, v katero sodijo posamezne naloge - 2. 
točka 6. člena Pravilnika o programu usposabljanja 
kandidatov za voznike motornih vozil (Uradni list RS. št. 

DA   NE  
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48/2011) 

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pri strokovnem nadzoru je bilo ugotovljeno, da subjekt, ki usposablja kandidate za voznike 
motornih vozil: 
 

 IZPOLNJUJE predpisane pogoje; 
 

 NE IZPOLNJUJE predpisanih pogojev. Stranka mora skladno z 99. členom ZUP najkasneje v roku  
<<dni>> dni AVP predložiti naslednja dokazila: 

 
 
1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

 
 
 

 Poročilo je bilo prebrano in s strani prisotnih nanj ni bilo podanih pripomb. 
 
 

 Poročilo prebrano in s strani prisotnih so bile nanj podane  naslednje pripombe: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poročilo je napisano v dveh izvodih, od katerih enega dobi subjekt, ki usposablja kandidate za 
voznike motornih vozil. 
 
<<stranka ime in priimek>>    <<nadzornik ime in priimek>> 
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Priloga 7.j: Protokol / Zapisnik o nadzoru nad delom subjekta, ki izvaja program dodatnega 
usposabljanja za varno vožnjo 
 
 
Številka: <<številka spisa>> 
 
Datum: <<datum nadzora>> 
 
 
 
 

PROTOKOL / POROČILO 
 
 
o strokovnem nadzoru nad delom subjekta, ki izvaja program dodatnega usposabljanja 
za varno vožnjo <<gospodarska družba>>, <<naslov>>, <<kraj>>, skladno s prvim 
odstavkom 43. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010), ki je bil opravljen dne 
<<datum>>, v prostorih strokovne organizacije      , s pričetkom ob <<uri>> uri. 
 
 
Strokovni nadzor je opravil: 
 
1. <<ime in priimek>>, <<funkcija nadzornika>>, AVP 
 
Pri strokovnem pregledu je sodeloval/-a: 
 

3. <<ime in priimek>>, zakoniti zastopnik subjekta, ki usposablja kandidate za voznike 
motornih vozil 

 
 
Pri strokovnem pregledu so preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev (poslovni prostori, 
motorna vozila, neprometna površina, strokovni delavci ter ostali pogoji določeni z Zakonom 
o voznikih, Pravilnika o pogojih za izvajanje programov dodatnega usposabljanja voznikov 
začetnikov in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ter Pravilnikom o programih 
dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa. 
 
 
 

XII. MATERIALNI POGOJI: PROSTORI, NEPROMETNA POVRŠINA, MOTORNA  
            VOZILA 

 
Predpisani pogoj Izpolnjuje 

[DA / NE] 
Opomba 

 
objekt z najmanj eno učilnico, ki omogoča izvedbo 
programa usposabljanja za skupino najmanj 12 
udeležencev, z ločenimi sanitarnimi prostori in dodatnim 
prostorom za zadrževanje in odmor udeležencev, ter je v 
neposredni bližini vadbenih prog oziroma poligona - 1. 
alineja 4. člena Pravilnika o pogojih za izvajanje 
programov dodatnega usposabljanja voznikov 
začetnikov in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo 
(Uradni list RS, št. 45/2011):   

 
DA   NE 

 

Učilnica mora zagotavljati najmanj 1,5 m2 delovne DA   NE  
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površine na udeleženca programa usposabljanja in 
najmanj 5 m2 delovne površine za predavatelja. 
Opremljena mora biti s pohištvom, ki omogoča 
nemoteno učno delo odraslih in z učnimi pripomočki 
(zlasti prerez nove in obrabljene pnevmatike, tabla, 
računalnik, ustrezna oprema in površina za projiciranje) 
ter omogočajo prikaz stoječih in premikajočih se slik ter 
predvajanje gradiv v vseh standardnih zapisih.  
- 5. člen Pravilnika o pogojih za izvajanje programov 
dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in 
dodatnega usposabljanja za varno vožnjo (Uradni list 
RS, št. 45/2011) 
- učno gradivo za izvajanje teoretičnega dela vadbe 
varne vožnje in skupinske delavnice o varnosti cestnega 
prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci 
cestnega prometa, ki obsega predvsem slikovne 
predstavitve in videoposnetke resničnih prometnih 
situacij iz perspektive voznika, analize primerov tveganj 
in nevarnosti v cestnem prometu, vprašalnike za 
udeležence.  
– 8. člen Pravilnika o pogojih za izvajanje programov 
dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in 
dodatnega usposabljanja za varno vožnjo (Uradni list 
RS, št. 45/2011): 

DA   NE  

- vadbena proga s stalno drsno površino dolžine najmanj 
75 m in širine najmanj 8 m z varnostnim prostorom, 
širokim najmanj 8 m ob vsaki strani in v dolžini 30 m na 
koncu drsne površine, pri kateri naklon drsne površine 
ne presega 2 % – za izvajanje vaj zaviranja v nevarnosti 
in umikanja nenadni oviri ter reševanja ob nenadnem 
zanašanju vozila z vozili B kategorije – 3. alineja 4. člena 
Pravilnika o pogojih za izvajanje programov dodatnega 
usposabljanja voznikov začetnikov in dodatnega 
usposabljanja za varno vožnjo (Uradni list RS, št. 
45/2011):   

DA   NE  

- vadbena proga s stalno drsno površino na ovinku 
(krožnem cestišču) z zunanjim radijem najmanj 25 m 
pod kotom najmanj 180 stopinj v širini najmanj 6 m z 
varnostnim prostorom najmanj 10 m na zunanji in 9 m na 
notranji strani drsne površine – za izvajanje vaj vodenja 
vozila v zavojih in reševanja iz nevarnih situacij v zavoju 
z vozili B kategorije 

DA   NE  

- vadbena proga z asfaltirano površino dolžine najmanj 
130 m in širine najmanj 30 m ali vadbeno progo z 
asfaltirano površino dolžine najmanj 130 m in širine 
najmanj 10 m v kombinaciji z vadbeno progo dolžine 
najmanj 40 m in širine najmanj 30 m – za izvajanje 
praktičnega dela vadbe varne vožnje z vozili A kategorije 

DA   NE  

- 6. člen Pravilnika o pogojih za izvajanje programov 
dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in 
dodatnega usposabljanja za varno vožnjo (Uradni list 
RS, št. 45/2011) 

DA   NE  

- vadbene proge z drsno površino morajo biti dodatno 
opremljene z napravo, ki omogoča stalno namakanje 
celotne drsne površine. Namakalni sistem mora biti 

DA   NE  
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izveden s stalnimi šobami v nivoju vozišča tako, da ne 
predstavlja nevarnosti za udeležence vadbe 
- na vadbenih progah mora znašati koeficient drsnega 
trenja na asfaltiranih površinah od 0,7 do 0,8 in 
koeficient drsnega trenja na drsnih površinah od 0,2 do 
0,3. Dokazilo o meritvi koeficienta drsnega trenja 
površine vadbenih prog ne sme biti starejše od enega 
leta. 

DA   NE  

- vsaka vadbena proga mora biti opremljena z napravo 
za merjenje hitrosti in prikazovalno tablo, ki mora biti 
nameščena tako, da lahko izmerjeno vhodno in izhodno 
hitrost ter hitrost ob izvajanju vaje odčitata udeleženec in 
izvajalec programa. 

DA   NE  

- dovoz na vsako vadbeno progo mora biti konstruiran 
tako, da vozila dosežejo hitrosti, določene za izvedbo vaj 
iz programa usposabljanja, najmanj 30 m pred vstopom 
na vadbeno površino. Dovozna proga mora biti 30 m 
pred vstopom na vadbeno površino ravna in široka 
najmanj 3 m 

DA   NE  

- vadbena proga, na kateri se izvajajo vaje zaviranja v 
nevarnosti in umikanja nenadni oviri, mora biti dodatno 
opremljena s tehnično napravo za simulacijo nevarnosti, 
ki se pojavi nenadoma. Te naprave morajo delovati 
avtomatizirano in omogočati prilagajanje vsakokratni 
različni vstopni hitrosti vožnje vozila. 

DA   NE  

- vadbena proga, na kateri se izvaja vaja reševanja ob 
nenadnem zanašanju vozila mora imeti na začetku 
drsne površine vgrajeno tehnično napravo, ki povzroči 
zanašanje vozila in se sproži šele takrat, ko je na njej 
samo zadnja os vozila. Ta naprava mora delovati 
popolnoma avtomatizirano in omogočati spreminjanje 
smeri in intenzivnosti gibanja ter različne nastavitve 
glede na hitrost vožnje vozila. Prav tako se ne sme 
sprožiti med vožnjo pri hitrosti pod 25 km/h oziroma ko jo 
prečkajo pešci. 

DA   NE  

- ob vsaki vadbeni progi mora biti nameščen pomožni 
objekt, ki v vseh vremenskih razmerah služi zaščiti 
udeležencev med razgovorom, pred izvajanjem nalog in 
po njih 

DA   NE  

- na vadbenih progah mora biti zagotovljena primerna 
osvetlitev za izvajanje praktičnega dela vadbe varne 
vožnje v večernih urah 

DA   NE  

- območje vadbenih prog mora biti urejeno tako, da 
onemogoča nekontroliran vstop osebam in vozilom, ki bi 
ovirali oziroma predstavljali nevarnost za proces 
usposabljanja 

DA   NE  

- vadbene proge morajo omogočati izvedbo vseh nalog, 
ki jih mora izvesti voznik začetnik v skladu s predpisanim 
praktičnim delom dodatnega usposabljanja za voznike 
začetnike 

DA   NE  

- radijska zveza za udeleženca in izvajalca programa z 
lastno frekvenco, v vsakem vozilu, s katerim se izvaja 
usposabljanje - 6. alineja 4. člena Pravilnika o pogojih za 
izvajanje programov dodatnega usposabljanja voznikov 

DA   NE  
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začetnikov in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo 
(Uradni list RS, št. 45/2011)  
- poligon, v sklopu katerega so vadbene proge - 9. 
alineja 4. člena Pravilnika o pogojih za izvajanje 
programov dodatnega usposabljanja voznikov 
začetnikov in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo 
(Uradni list RS, št. 45/2011):   

DA   NE  

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIII. KADROVSKI POGOJI: IZVAJALEC VADBE VARNE VOŽNJE IN IZVAJALEC 
SKUPINSKIH DELAVNIC O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA TER O 
PSIHOSOCIALNIH ODNOSIH MED UDELEŽENCI CESTNEGA PROMETA 

 
IZVAJALEC TEORETIČNEGA DELA - Predpisani pogoj 
- 11. člen Pravilnika o pogojih za izvajanje programov 
dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in 
dodatnega usposabljanja za varno vožnjo (Uradni list 
RS, št. 45/2011):   

Izpolnjuje 
[DA / NE] 

Opomba 
 

za predavanje vsebin s področij fizikalnih osnov vožnje, 
tehnike zaviranja v sili, reakcij vozila pri vožnji na ovinku, 
upravljanja vozila ter varnostnih naprav na vozilu:  

– najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem 
strokovnem študijskem programu prve stopnje s 
področja prometa, prava, policije ali tehniških strok in 
najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varnosti v 
cestnem prometu ali  
– veljavno dovoljenje oziroma potrdilo za izvajanje 
programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov 
ustrezne kategorije 

  

za predavanje vsebin s področja vpliva psihofizičnega 
stanja voznika na varnost ter prometne etike  

– najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem 
strokovnem študijskem programu prve stopnje 
psihologije, psihiatrije ali sociologije ali  
– veljavno dovoljenje oziroma potrdilo za izvajanje 
skupinskih delavnic o varnosti cestnega prometa in 
psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega 
prometa 

  

za izvajanje praktičnega dela programa dodatnega 
usposabljanja za varno vožnjo:  

– najmanj srednjo strokovno ali srednjo splošno 
izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj na 
področju usposabljanja kandidatov za voznike motornih 
vozil ali  
– veljavno dovoljenje oziroma potrdilo za izvajanje 
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programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov 
ustrezne kategorije 
IZVAJALEC VADBE VARNE VOŽNJE – 1. odstavek 41. 
člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010) 

 
DA   NE 

 

– starost najmanj 24 let DA   NE  

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem 
strokovnem študijskem programu prve stopnje ali je pred 
uveljavitvijo tega zakona najmanj deset let neprekinjeno 
izvajala treninge vadbe varne vožnje in je starejša od 50 
let ali je dovoljenje za izvajanje teh programov pridobila 
pred začetkom uporabe tega zakona 

DA   NE  

- ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije 
najmanj pet let  

DA   NE  

- je uspešno opravila izpit za izvajanje vadbe varne 
vožnje po posebnem programu 

DA   NE  

- ji v zadnjih dveh letih ni bil izrečen varnostni ukrep 
odvzema vozniškega dovoljenja, prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja oziroma prepovedi uporabe 
vozniškega dovoljenja ali prepovedi vožnje motornega 
vozila določene vrste ali kategorije 

DA   NE  

IZVAJALEC SKUPINSKIH DELAVNIC O VARNOSTI 
CESTNEGA PROMETA IN PSIHOSOCIALNIH 
ODNOSIH MED UDELEŽENCI CESTNEGA PROMETA 
3. odstavek 41. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, 
št. 109/2010) 

DA   NE  

- najmanj izobrazba, pridobljena po visokošolskem 
strokovnem študijskem programu prve stopnje 

DA   NE  

- uspešno opravljen izpit za izvajanje programa v 
skupinskih delavnicah po posebnem programu 

DA   NE  

- ji v zadnjih dveh letih ni bil izrečen varnostni ukrep 
odvzema vozniškega dovoljenja, prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja oziroma prepovedi uporabe 
vozniškega dovoljenja ali prepovedi vožnje motornega 
vozila določene vrste ali kategorije 

DA   NE  

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIV. PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA VARNO VOŽNJO 
 
Predpisani pogoj Izpolnjuje 

[DA / NE] 
Opomba 

 
Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se 
udeležuje oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki niso 
bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom 

 
DA   NE 
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alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali 
drugih psihoaktivnih snovi in jo v program napoti sodišče 
v primeru odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja -  1. odstavek 44. člena Zakona o 
voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010) 
Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se 
pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita udeleži 
tudi oseba, ki ji je prenehala veljavnost vozniškega 
dovoljenja. dovoljenja -  2. odstavek 44. člena Zakona o 
voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010) 

DA   NE  

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se 
lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega 
dovoljenja, ki doseže ali preseže štiri kazenske točke, pa 
do dneva, ko opravi program, ne preseže 17 kazenskih 
točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi 
prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih 
drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. 
- 3. odstavek 44. člena Zakona o voznikih (Uradni list 
RS, št. 109/2010) 

DA   NE  

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se 
izvaja v skupinah do največ 12 udeležencev – 1. 
odstavek 9. člena Pravilnika o programih dodatnega 
usposabljanja voznikov in programu usposabljanja 
izvajalcev programa (Uradni list RS, št. 48/2011) 

DA   NE  

Teoretični del se izvede v obliki predavanj in razprave z 
udeleženci programa usposabljanja v obsegu 12 
pedagoških ur, pri čemer se predavanja izvedejo v 
trajanju največ 4 pedagoških ur na dan. - 2. odstavek 9. 
člena Pravilnika o programih dodatnega usposabljanja 
voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa 
(Uradni list RS, št. 48/2011) 

DA   NE  

Praktični del se izvede v obliki treninga varne vožnje v 
obsegu 6 pedagoških ur v enem dnevu, in sicer:  

– z vozilom B kategorije, imetniki veljavnega 
vozniškega dovoljenja kategorije B, C1, C, D1 ali D;  

– z motornim kolesom A1 kategorije, imetniki 
veljavnega vozniškega dovoljenja le za vožnjo motornih 
vozil kategorije A1;  

– z motornim kolesom A2 kategorije, imetniki 
veljavnega vozniškega dovoljenja le za vožnjo motornih 
vozil kategorije A2;  
– z motornim kolesom A kategorije, imetniki veljavnega 
vozniškega dovoljenja kategorije A.  
- 3. odstavek 9. člena Pravilnika o programih dodatnega 
usposabljanja voznikov in programu usposabljanja 
izvajalcev programa (Uradni list RS, št. 48/2011) 

DA   NE  

Po izvedbi vsake vaje praktičnega dela usposabljanja se 
opravi razprava o pridobljenih spoznanjih voznikov. – 5. 
odstavek 9. člena Pravilnika o programih dodatnega 
usposabljanja voznikov in programu usposabljanja 
izvajalcev programa (Uradni list RS, št. 48/2011) 

DA   NE  

Za dokončanje programa dodatnega usposabljanja za 
varno vožnjo mora biti imetnik veljavnega vozniškega 
dovoljenja prisoten pri izvedbi celotnega programa 
dodatnega usposabljanja za varno vožnjo. - 1. odstavek 

DA   NE  
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10. člena Pravilnika o programih dodatnega 
usposabljanja voznikov in programu usposabljanja 
izvajalcev programa (Uradni list RS, št. 48/2011) 
Po uspešno opravljenem programu dodatnega 
usposabljanja za varno vožnjo pooblaščena organizacija 
izda imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja potrdilo 
o opravljeni obveznosti. Potrdilo obsega navedbo 
podatkov:  

– naziv in naslov javne agencije oziroma pooblaščene 
organizacije,  

– osebno ime udeleženca,  
– datum in kraj rojstva udeleženca,  
– naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča 

udeleženca,  
– datum začetka in zaključka usposabljanja,  
– številka potrdila o opravljenem programu 

usposabljanja ter  
– podpis in žig pooblaščene organizacije.  

Pooblaščena organizacija mora voditi evidenco o izdanih 
potrdilih. 
- 2. in 3. odstavek 10. člena Pravilnika o programih 
dodatnega usposabljanja voznikov in programu 
usposabljanja izvajalcev programa (Uradni list RS, št. 
48/2011) 

DA   NE  

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XV. EVIDENCE IN DOKUMENTI 
 
Predpisani pogoj Izpolnjuje 

[DA / NE] 
Opomba 

 
V 15 dneh je potrebno javni agenciji sporočiti vsako 
spremembo, ki vpliva na izpolnjevanje pogojev izvajanja 
– 3. točka 43. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, 
št. 109/2010) 

DA   NE  

Evidenca o udeležencih dodatnega usposabljanja mora 
vsebovati – 6. točka 43. člena Zakona o voznikih (Uradni 
list RS, št. 109/2010) 

DA   NE  

- osebno ime udeleženca DA   NE  

- EMŠO DA   NE  

- stalno oziroma začasno bivališče DA   NE  

- datum začetka in zaključka usposabljanja    DA   NE  

- številka izdanega potrdila o opravljenem   
usposabljanju  

DA   NE  

Kandidat za izvajalca posameznih delov programa 
dodatnega usposabljanja za voznika začetnika mora pri 

DA   NE  
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organizatorju usposabljanja vložiti prijavnico z dokazili, ki 
jo organizator usposabljanja pred opravljanjem izpita 
pošlje javni agenciji. -  1. točka 13. člena Pravilnika o 
programih dodatnega  usposabljanja voznikov in 
programu usposabljanja izvajalcev programa (Uradni list 
RS, št. 48/2011) 

Po uspešno opravljenem usposabljanju organizator 
usposabljanja najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je 
kandidat uspešno opravil usposabljanje, izda dokazilo o 
opravljeni obveznosti. Dokazilo obsega navedbo 
podatkov:  

– naziv in naslov organizatorja usposabljanja,  
– osebno ime udeleženca usposabljanja,  
– datum rojstva udeleženca usposabljanja,  
– naslov prebivališča udeleženca usposabljanja,  
– datum opravljenega usposabljanja,  
– navedba dela programa, za izvajanje katerega je 

udeleženec usposabljanja opravil usposabljanje,  
– številka dokazila o opravljenem usposabljanju ter  
– podpis in žig organizatorja izobraževanja.  

-  1. točka 17. člena Pravilnika o programih dodatnega  
usposabljanja voznikov in programu usposabljanja 
izvajalcev programa (Uradni list RS, št. 48/2011) 

DA   NE  

- Organizator usposabljanja mora voditi evidenco o 
izdanih dokazilih o opravljeni obveznosti. -  2. točka 13. 
člena Pravilnika o programih dodatnega  usposabljanja 
voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa 
(Uradni list RS, št. 48/2011) 

DA   NE  

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVI. PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA VARNO VOŽNJO 
 
Predpisani pogoj Izpolnjuje 

[DA / NE] 
Opomba 

 
Pooblaščena organizacija mora o kraju in času izvajanja 
usposabljanja obvestiti javno agencijo najmanj 5 dni 
pred izvedbo usposabljanja preko spletnega mesta 
Ministrstva za promet 

 
DA   NE 

 

Program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika 
obsega:  
– vadbo varne vožnje in  
– skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in 
psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega 
prometa – 1. točka 3. člena Pravilnika o programih 

DA   NE  
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dodatnega  usposabljanja voznikov in programu 
usposabljanja izvajalcev programa (Uradni list RS, št. 
48/2011) 

- Vadba varne vožnje za voznike začetnike se izvaja v 
skupinah do največ 12 udeležencev in je sestavljena iz 
dveh delov, in sicer obsega:  

– teoretični del, ki traja eno pedagoško uro in  
– praktični del, ki traja šest pedagoških ur.  

DA   NE  

- Po izvedbi vsake vaje praktičnega dela 
usposabljanja se opravi razprava o pridobljenih 
spoznanjih voznikov začetnikov 

DA   NE  

- Med izvajanjem praktičnega dela programa vadbe 
varne vožnje za voznike motornih koles morajo 
udeleženci usposabljanja imeti:  

– zaščitno obleko,  
– homologirano zaščitno čelado,  
– zaščitne rokavice in  
– zaščitno obutev. 

DA   NE  

- Skupinska delavnica, ki se izvede v obliki razprave z 
udeleženci, se izvaja v skupinah do največ 12 
udeležencev. 

DA   NE  

- Skupinska delavnica se izvede isti dan kot vadba varne 
vožnje, v obsegu treh pedagoških ur. 

DA   NE  

Po uspešno končanem posameznem delu programa 
dodatnega usposabljanja za voznika začetnika, izvajalec 
dodatnega usposabljanja potrdi opravljeno obveznost 
voznika začetnika v karton voznika začetnika. - 2. točka 
6. člena Pravilnika o programih dodatnega  
usposabljanja voznikov in programu usposabljanja 
izvajalcev programa (Uradni list RS, št. 48/2011) 

DA   NE  

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri strokovnem nadzoru je bilo ugotovljeno, da subjekt, ki izvaja program dodatnega 
usposabljanja za varno vožnjo: 
 

 IZPOLNJUJE predpisane pogoje; 
 

 NE IZPOLNJUJE predpisanih pogojev. Stranka mora skladno z 99. členom ZUP 
najkasneje v roku  <<dni>> dni AVP predložiti naslednja dokazila: 

 
 
1. ________________________________________________________________________ 
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2. ________________________________________________________________________ 
 
 
3. ________________________________________________________________________ 
 
 
4. ________________________________________________________________________ 
 
 
5. ________________________________________________________________________ 
 
 
 

 Poročilo je bilo prebrano in s strani prisotnih nanj ni bilo podanih pripomb. 
 
 

 Poročilo prebrano in s strani prisotnih so bile nanj podane  naslednje pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poročilo je napisano v dveh izvodih, od katerih enega dobi subjekt, ki izvaja program 
dodatnega usposabljanja za varno vožnjo. 
 
 
 
<<stranka ime in priimek>>    <<nadzornik ime in priimek>> 
 



                                                       PROGRAM NOTRANJEGA IN  STROKOVNEGA NADZORA 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 119 od 169   

 
Priloga 7. k: Protokol / Zapisnik o nadzoru nad delom subjekta, ki izvaja rehabilitacijske 
programe: edukacijska delavnica, psihosocialna delavnica 
 
Številka: <<številka spisa>> 
 
Datum: <<datum nadzora>> 
 
 
 
 

PROTOKOL / POROČILO 
 
 
o strokovnem nadzoru nad delom subjekta, ki izvaja rehabilitacijske programe: 
edukacijska delavnica, psihosocialna delavnica <<gospodarska družba>>, <<naslov>>, 
<<kraj>>, skladno z drugim odstavkom 43. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 
109/2010), ki je bil opravljen dne <<datum>>, v prostorih strokovne organizacije      , s 
pričetkom ob <<uri>> uri. 
 
 
Strokovni nadzor je opravil: 
 
1. <<ime in priimek>>, <<funkcija nadzornika>>, AVP 
 
Pri strokovnem pregledu je sodeloval/-a: 
 

4. <<ime in priimek>>, zakoniti zastopnik subjekta, ki usposablja kandidate za voznike 
motornih vozil 

 
 
Pri strokovnem pregledu so preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev (poslovni prostori, 
motorna vozila, neprometna površina, strokovni delavci ter ostali pogoji določeni z Zakonom 
o voznikih, Pravilnika o pogojih za izvajanje programov dodatnega usposabljanja voznikov 
začetnikov in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ter Pravilnikom o programih 
dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa. 
 
 
 

XVII. MATERIALNI POGOJI: PROSTOR IN GRADIVO 
 
Predpisani pogoj Izpolnjuje 

[DA / NE] 
Opomba 

 
Edukacijske delavnice se izvajajo v prostoru, ki omogoča 
izvedbo programa usposabljanja za skupino najmanj 12 
udeležencev, z ločenimi sanitarnimi prostori in dodatnim 
prostorom za zadrževanje in odmor udeležencev. 
- 1. odstavek 6. člena Pravilnika o edukacijskih in 
psihosocialnih delavnicah (Uradni list RS, št. 45/2011)   

 
DA   NE 

 

Prostor mora biti opremljen s pohištvom, ki se lahko 
prilagodi različnim oblikam dela v skupini in omogoča 
nemoteno učno delo odraslih in z učnimi pripomočki 
(zlasti tabla, računalnik, ustrezna oprema, površina za 
projiciranje) ter omogočajo prikaz stoječih in 

DA   NE  
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premikajočih se slik ter predvajanje gradiv v vseh 
standardnih zapisih.  
- 2. odstavek 6. člena Pravilnika o edukacijskih in 
psihosocialnih delavnicah (Uradni list RS, št. 45/2011) 
Za izvajanje edukacijske delavnice mora biti na 
razpolago tudi ustrezno gradivo za udeležence. 
- 3. odstavek 6. člena Pravilnika o edukacijskih in 
psihosocialnih delavnicah (Uradni list RS, št. 45/2011) 

DA   NE  

Določbe 6. člena citiranega pravilnika se smiselno 
uporabljajo tudi za izvajanje psihosocialnih delavnic. 
- 12. člen Pravilnika o edukacijskih in psihosocialnih 
delavnicah (Uradni list RS, št. 45/2011) 

DA   NE  

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVIII. KADROVSKI POGOJI: IZVAJALEC EDUKACIJSKE IN PSIHOSOCIALNE 
DELAVNICE 

 
Predpisani pogoj  Izpolnjuje 

[DA / NE] 
Opomba 

 
Izvajalec edukacijske delavnice mora imeti najmanj 
izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge 
stopnje smer psihologija, ter izpolnjevati naslednje 
pogoje:  

– univ. dipl. psiholog: 3 leta delovnih izkušenj pri 
poučevanju in delu s skupinami,  

– ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil 
najmanj A ali B kategorije,  

– ima opravljeno usposabljanje za izvajanje 
edukacijskih delavnic 
- 5. člen Pravilnika o edukacijskih in psihosocialnih 
delavnicah (Uradni list RS, št. 45/2011)  

DA   NE  

Izvajalec psihosocialne delavnice mora imeti najmanj 
izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve 
oziroma druge stopnje smer psihologija, medicina, 
socialno delo, socialna pedagogika, zdravstvena nega, 
ter izpolnjevati naslednje pogoje:  

– univ. dipl. psiholog oziroma magister psihologije (2. 
stopnja): 5 let delovnih izkušenj s psihološkim 
individualnim in skupinskim svetovanjem ter 
poučevanjem,  

– dipl. medicinska sestra (1. stopnja), univ. dipl. 
socialni delavec, univ. dipl. socialni pedagog in doktor 
medicine oziroma magister ustrezne smeri (2. stopnja): 
10 let delovnih izkušenj s psihološkim individualnim in 
skupinskim svetovanjem ter poučevanjem,  

DA   NE  
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– ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil 
najmanj A ali B kategorije,  

– imeti opravljeno usposabljanje za izvajanje 
psihosocialnih delavnic.  
- 11. člen Pravilnika o edukacijskih in psihosocialnih 
delavnicah (Uradni list RS, št. 45/2011) 

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIX. PROGRAM EDUKACIJSKE IN PSIHOSOCIALNE DELAVNICE 
 

Predpisani pogoj Izpolnjuje 
[DA / NE] 

Opomba 
 

Pooblaščena organizacija mora o kraju in času izvajanja 
usposabljanja obvestiti javno agencijo najmanj 5 dni 
pred izvedbo usposabljanja preko spletnega mesta 
Ministrstva za promet - 7. odstavek 43. člena Zakona o 
voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010) 

DA   NE  

Rehabilitacijskega programa se mora udeležiti oseba, ki 
ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja in so ji bile izrečene kazenske točke zaradi 
vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in jo v 
program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem 
zdravstvenem pregledu v primeru odložitve izvrševanja 
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, skladno z 
zakonom, ki ureja prekrške. -  1. odstavek 45. člena 
Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010) 

 
DA   NE 

 

Rehabilitacijskega programa iz prvega odstavka se mora 
v predpisanem obsegu pred ponovnim opravljanjem 
vozniškega izpita udeležiti tudi oseba, ki ji je prenehala 
veljavnost vozniškega dovoljenja. Ustrezen 
rehabilitacijski program določi pooblaščeni izvajalec 
zdravstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev 
kontrolnega zdravstvenega pregleda. -  2. odstavek 45. 
člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010) 

DA   NE  

Ustreznega rehabilitacijskega programa, ki ga določi 
pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti na podlagi 
ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda, se 
lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega 
dovoljenja enkrat v treh letih od tedaj, ko je bil prvič 
pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod 
vplivom alkohola, če je bilo ugotovljeno, da je imel v 
organizmu več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola 
na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 
miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. - 3. odstavek 

DA   NE  
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45. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 
109/2010) 
Edukacijske delavnice potekajo v skupinah z največ 12 
udeleženci. - 1. odstavek 3. člena Pravilnika  
o edukacijskih in psihosocialnih delavnicah (Uradni list 
RS, št. 45/2011) 

DA   NE  

Uporabljene metode v edukacijski delavnici so zlasti:  
– refleksija na lastno ravnanje in stališča,  
– kratka predavanja,  
– diskusije,  
– študije primerov,  
– video predstavitve,  
– samostojno delo,  
– praktične vaje in  
– druge metode izkustvenega učenja. 

- 2. odstavek 3. člena Pravilnika o edukacijskih in 
psihosocialnih delavnicah (Uradni list RS, št. 45/2011) 

DA   NE  

Edukacijska delavnica obsega skupno 6 pedagoških ur 
skupinskega dela. Izvede se v dveh srečanjih, ki ne 
smeta biti izvedeni v istem ali zaporednem dnevu. 
- 4. člen Pravilnika o edukacijskih in psihosocialnih 
delavnicah (Uradni list RS, št. 45/2011) 

DA   NE  

Skupinska srečanja v okviru psihosocialnih delavnic 
potekajo v skupinah z največ 8–10 udeleženci.  
- 1. odstavek 9. člena Pravilnika o edukacijskih in 
psihosocialnih delavnicah (Uradni list RS, št. 45/2011) 

DA   NE  

Uporabljene metode v psihosocialni delavnici so 
zlasti:  

– refleksija na lastno ravnanje in stališča,  
– kratka predavanja,  
– diskusije,  
– študije primerov,  
– video predstavitve,  
– samostojno delo,  
– praktične vaje in  
– druge metode izkustvenega učenja. 

- 2. odstavek 9. člena Pravilnika o edukacijskih in 
psihosocialnih delavnicah (Uradni list RS, št. 45/2011) 

DA   NE  

Program psihosocialne delavnice obsega skupno 
najmanj 17 pedagoških ur, in sicer 2 individualni srečanji 
(1 ura pred vključitvijo v skupino in 1 ura po zaključku 
delavnice) ter 5 skupinskih srečanj po 3 ure.  
- 1. odstavek 10. člena Pravilnika o edukacijskih in 
psihosocialnih delavnicah (Uradni list RS, št. 45/2011) 

DA   NE  

Skupinska srečanja so izvedena v obdobju 4–6 tednov in 
ne smejo biti izvedena v istem ali zaporednem dnevu. 
- 2. odstavek 10. člena Pravilnika o edukacijskih in 
psihosocialnih delavnicah (Uradni list RS, št. 45/2011) 

DA   NE  

Udeleženec lahko od skupinskega srečanja izostane le 
enkrat. V tem primeru lahko zaprosi za nadomestno 
dodatno plačljivo individualno srečanje.  
- 3. odstavek 10. člena Pravilnika o edukacijskih in 
psihosocialnih delavnicah (Uradni list RS, št. 45/2011) 

DA   NE  

Med posameznimi srečanji udeleženci samostojno DA   NE  
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izvajajo tudi naloge za domače delo. 
- 4. odstavek 10. člena Pravilnika o edukacijskih in 
psihosocialnih delavnicah (Uradni list RS, št. 45/2011) 

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XX. EVIDENCE IN DOKUMENTI 
 
Predpisani pogoj Izpolnjuje 

[DA / NE] 
Opomba 

 
Ob zaključku edukacijske delavnice udeleženci pridobijo 
potrdilo o opravljenem programu edukacijske delavnice. 
- 1. odstavek 7. člena Pravilnika o edukacijskih in 
psihosocialnih delavnicah (Uradni list RS, št. 45/2011) 

DA   NE  

Ob zaključku psihosocialne delavnice udeleženci 
pridobijo potrdilo o opravljenem programu psihosocialne 
delavnice.  
- 1. odstavek 13. člena Pravilnika o edukacijskih in 
psihosocialnih delavnicah (Uradni list RS, št. 45/2011) 

DA   NE  

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri strokovnem nadzoru je bilo ugotovljeno, da subjekt, ki izvaja rehabilitacijske 
programe: edukacijska delavnica, psihosocialna delavnica: 
 

 IZPOLNJUJE predpisane pogoje; 
 

 NE IZPOLNJUJE predpisanih pogojev. Stranka mora skladno z 99. členom ZUP 
najkasneje v roku  <<dni>> dni AVP predložiti naslednja dokazila: 

 
 
1. ________________________________________________________________________ 
 
 
2. ________________________________________________________________________ 
 
 
3. ________________________________________________________________________ 
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4. ________________________________________________________________________ 
 
 
5. ________________________________________________________________________ 
 
 
 

 Poročilo je bilo prebrano in s strani prisotnih nanj ni bilo podanih pripomb. 
 
 

 Poročilo prebrano in s strani prisotnih so bile nanj podane  naslednje pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poročilo je napisano v dveh izvodih, od katerih enega dobi subjekt, ki izvaja 
rehabilitacijske programe: edukacijska delavnica, psihosocialna delavnica. 
 
 
 
<<stranka ime in priimek>>    <<nadzornik ime in priimek>> 
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Priloga 7. l: Protokol / Zapisnik o nadzoru nad delom subjekta, ki izvaja program usposabljanja 
in preizkusa znanja izvajalcev usposabljanj 
 
Številka: <<številka spisa>> 
 
Datum: <<datum nadzora>> 
 
 
 
 

PROTOKOL / POROČILO 
 
 
o strokovnem nadzoru nad delom subjekta, ki izvaja program usposabljanja in preizkusa 
znanja izvajalcev usposabljanj voznikov začetnikov, programa usposabljanja in 
rednega izpopolnjevanja znanja ter izobraževanja in dodatnega usposabljanja učiteljev 
vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje <<gospodarska družba>>, 
<<naslov>>, <<kraj>>, skladno s prvima odstavkoma 42. in 46. člena Zakona o voznikih 
(Uradni list RS, št. 109/2010), ki je bil opravljen dne <<datum>>, v prostorih strokovne 
organizacije      , s pričetkom ob <<uri>> uri. 
 
 
Strokovni nadzor je opravil: 
 
1. <<ime in priimek>>, <<funkcija nadzornika>>, AVP 
 
Pri strokovnem pregledu je sodeloval/-a: 
 

5. <<ime in priimek>>, zakoniti zastopnik subjekta, ki usposablja kandidate za voznike 
motornih vozil 

 
 
Pri strokovnem pregledu so preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev (poslovni prostori, 
motorna vozila, neprometna površina, strokovni delavci ter ostali pogoji določeni z Zakonom 
o voznikih, Pravilnika o pogojih za izvajanje programov dodatnega usposabljanja voznikov 
začetnikov in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ter Pravilnikom o programih 
dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa. 
 
 
 

XXI. MATERIALNI POGOJI 
 
Predpisani pogoj Izpolnjuje 

[DA / NE] 
Opomba 

 
šolska učilnica, ki omogoča izvedbo programa 
usposabljanja za skupino najmanj 20 udeležencev z 
ločenimi sanitarnimi prostori v neposredni bližini 
šolskega prostora. Učilnica mora imeti na razpolago 
najmanj 1,5 m2 delovne površine na udeleženca 
programa usposabljanja in najmanj 3 m2 delovne 
površine za predavatelja. Učilnica mora biti opremljena s 
pohištvom, ki omogoča nemoteno učno delo odraslih;  

 
DA   NE 
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- 1. alineja 1. odstavka 3. člena Pravilnika o programih in 
pogojih usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja 
predpisov in strokovnega vodjo avtošole (Uradni list RS, 
št. 46/2007) 
učni pripomočki, ki so: optični medij, ki omogoča prikaz 
stoječih in premikajočih se slik za prikaz načel in pravil 
cestnega prometa ter delovanja in opreme motornih 
vozil, šolsko tablo in vzorce evidenc, ki jih je v skladu z 
zakonom dolžna voditi avtošola;  
- 2. alineja 1. odstavka 3. člena Pravilnika o programih in 
pogojih usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja 
predpisov in strokovnega vodjo avtošole (Uradni list RS, 
št. 46/2007) 

DA   NE  

učno gradivo za izvajanje teoretičnega dela (slikovne 
predstavitve in videoposnetki resničnih prometnih situacij 
iz perspektive voznika, analize primerov tveganj oziroma 
nevarnosti v cestnem prometu), ki zajema vsebine, 
določene v programih usposabljanja za učitelja vožnje, 
učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole;  
- 3. alineja 1. odstavka 3. člena Pravilnika o programih in 
pogojih usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja 
predpisov in strokovnega vodjo avtošole (Uradni list RS, 
št. 46/2007) 

DA   NE  

ustrezno opremljena neprometna površina, ki omogoča 
izvajanje vaj iz tehnike vožnje, ki so predpisane za 
izvajanje praktičnega dela vozniškega izpita. Vhod na 
neprometno površino mora biti urejen tako, da 
onemogoča nekontroliran vstop osebam in vozilom, ki bi 
ovirali proces usposabljanja;  
- 4. alineja 1. odstavka 3. člena Pravilnika o programih in 
pogojih usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja 
predpisov in strokovnega vodjo avtošole (Uradni list RS, 
št. 46/2007) 

DA   NE  

motorna vozila in dodatna oprema za tiste kategorije, za 
katere bo izvajala usposabljanje in so v skladu s 
predpisi, ki določajo vozila ter dodatno opremo za 
usposabljanje kandidatov za voznike v avtošoli.  
- 5. alineja 1. odstavka 3. člena Pravilnika o programih in 
pogojih usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja 
predpisov in strokovnega vodjo avtošole (Uradni list RS, 
št. 46/2007) 

DA   NE  

 

 Podane  pripombe: 
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XXII. KADROVSKI POGOJI 
 

Predpisani pogoj  Izpolnjuje 
[DA / NE] 

Opomba 
 

– najmanj visoka strokovna izobrazba s področja 
prometa, prava, policije ali tehniških strok in najmanj tri 
leta delovnih izkušenj na področju varnosti v cestnem 
prometu – za predavanje in preverjanje znanja predpisov 
o varnosti cestnega prometa z načeli varne vožnje in 
nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki niso 
v skladu s cestnoprometnimi predpisi;  

– najmanj univerzitetna izobrazba s področja 
psihologije, sociologije ali filozofije – za predavanje in 
preverjanje znanja o osnovah psihologije z načeli etike in 
filozofije vožnje v cestnem prometu;  

– najmanj univerzitetna izobrazba s področja 
pedagogike ali andragogike – za predavanje in 
preverjanje znanja o osnovah teorije pouka (didaktike) 
ter za predavanje in preverjanje znanja s področja 
strokovnega pedagoškega dela;  

– najmanj visoka strokovna izobrazba s področja 
strojništva, prometa ali gradbeništva – za predavanje in 
preverjanje znanja o poznavanju motornih vozil in cest 
ter za predavanje in preverjanje znanja o poznavanju 
motornih vozil in tehnike vožnje motornih vozil;  

– najmanj univerzitetna izobrazba s področja 
komunikologije ali slovenistike – za predavanje in 
preverjanje znanja o osnovah komuniciranja v 
slovenskem jeziku;  

– najmanj visoka strokovna izobrazba, veljavno 
dovoljenje za učitelja vožnje in najmanj 3 leta 
neprekinjenih delovnih izkušenj na delovnem mestu, ki je 
neposredno povezano z varnostjo v cestnem prometu – 
za predavanje in preverjanje znanja o zgradbi in izvedbi 
učne ure teoretičnega pouka, za praktično usposabljanje 
in preverjanje znanja iz vožnje motornega vozila ter za 
predavanje in preverjanje znanja o zgradbi in izvedbi 
učne ure vožnje motornega vozila;  

– najmanj visoka strokovna izobrazba s področja 
ekonomije, prava, organizacije dela ali menedžmenta in 
najmanj pet let neprekinjenih delovnih izkušenj na 
področjih, ki so povezana z vozniki, usposabljanjem 
kandidatov za voznike motornih vozil in nadzorom 
cestnega prometa – za predavanje in preverjanje znanja 
o upravljanju in vodenju avtošole, kadrovski dejavnosti, 
finančnem poslovanju, zagotavljanju materialnih pogojev 
za poslovanje avtošole, trženju dejavnosti avtošole in 
vodenju evidenc;  

– najmanj srednja strokovna ali srednja splošna 
izobrazba, veljavno dovoljenje za učitelja vožnje in 
najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 
usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil ali 
področju izvajanja treningov varne vožnje – za 
usposabljanje o poznavanju ter obvladovanju tehnike 

DA   NE  
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vožnje motornih vozil;  
– najmanj srednja strokovna ali srednja splošna 

izobrazba, veljavno dovoljenje za učitelja vožnje in 
najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 
usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil ali 
področju izvajanja treningov varne vožnje in ima 
opravljen preizkus usposobljenosti za člana izpitne 
komisije iz tretjega odstavka 173. člena zakona – za 
preverjanje znanja o poznavanju ter obvladovanju 
tehnike vožnje motornih vozil. 
- 22. člen Pravilnika o programih in pogojih 
usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in 
strokovnega vodjo avtošole (Uradni list RS, št. 46/2007) 

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIII. PROGRAM USPOSABLJANJA IN PREIZKUSA ZNANJA IZVAJALCEV 
USPOSABLJANJ VOZNIKOV ZAČETNIKOV, PROGRAM USPOSABLJANJA 
IN REDNEGA IZPOPOLNJEVANJA ZNANJA TER IZOBRAŽEVANJE IN 
DODATNO USPOSABLJANJE UČITELJEV VOŽNJE, UČITELJEV 
PREDPISOV IN STROKOVNIH VODIJ ŠOL VOŽNJE 

 
Predpisani pogoj Izpolnjuje 

[DA / NE] 
Opomba 

 
Pooblaščena organizacija mora v 15 dneh agenciji 
sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na izpolnjevanje 
pogojev. 
- 2. odstavek 46. člena Zakona o voznikih (Uradni list 
RS, št. 109/2010) 

DA   NE  

Program usposabljanja izvajalcev programa dodatnega 
usposabljanja voznikov začetnikov obsega teoretični in 
praktični del. 
- 1. odstavek 11. člena Pravilnika o programih 
dodatnega usposabljanja voznikov in programu 
usposabljanja izvajalcev programa (Uradni list RS, št. 
48/2011) 

 
DA   NE 

 

Program usposabljanja izvajalcev programa dodatnega 
usposabljanja voznikov začetnikov v delu vadbe varne 
vožnje in skupinskih delavnic obsega 50 pedagoških ur 
teoretičnega in 24 pedagoških ur praktičnega 
usposabljanja. Kot opravljen praktični del usposabljanja 
se kandidatu prizna tudi najmanj trikrat opravljena vadba 
varne vožnje, če predloži potrdila o udeležbi in dnevnike 
o poteku vadbe varne vožnje.  
- 2. odstavek 11. člena Pravilnika o programih 
dodatnega usposabljanja voznikov in programu 

DA   NE  
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usposabljanja izvajalcev programa (Uradni list RS, št. 
48/2011) 
Organizator usposabljanja prijavnice in dokazila iz 13. 
člena tega pravilnika v roku 30 dni po zaključku izvedbe 
programa usposabljanja pošlje javni agenciji ter opravi 
vse potrebno, da se organizira opravljanje izpita. 
- 1. odstavek 16. člena Pravilnika o programih 
dodatnega usposabljanja voznikov in programu 
usposabljanja izvajalcev programa (Uradni list RS, št. 
48/2011) 

DA   NE  

Po uspešno opravljenem usposabljanju organizator 
usposabljanja najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je 
kandidat uspešno opravil usposabljanje, izda dokazilo o 
opravljeni obveznosti. Dokazilo obsega navedbo 
podatkov:  

– naziv in naslov organizatorja usposabljanja,  
– osebno ime udeleženca usposabljanja,  
– datum rojstva udeleženca usposabljanja,  
– naslov prebivališča udeleženca usposabljanja,  
– datum opravljenega usposabljanja,  
– navedba dela programa, za izvajanje katerega je 

udeleženec usposabljanja opravil usposabljanje,  
– številka dokazila o opravljenem usposabljanju ter  
– podpis in žig organizatorja izobraževanja.  

- 1. odstavek 17. člena Pravilnika o programih 
dodatnega usposabljanja voznikov in programu 
usposabljanja izvajalcev programa (Uradni list RS, št. 
48/2011) 

DA   NE  

Program rednega izpopolnjevanja znanja traja osem 
pedagoških ur organiziranega izobraževalnega dela in 
se izvede strnjeno v enem dnevu. 
- 19. člen Pravilnika o programih dodatnega 
usposabljanja voznikov in programu usposabljanja 
izvajalcev programa (Uradni list RS, št. 48/2011) 

DA   NE  

Usposabljanje po programu usposabljanja za učitelja 
predpisov traja 210 pedagoških ur (pedagoška ura traja 
45 minut) in obsega tematske sklope po programu 
usposabljanja za učitelja predpisov o varnosti cestnega 
prometa. 
- 1. odstavek 3. člena Pravilnika o programih in pogojih 
usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in 
strokovnega vodjo avtošole (Uradni list RS, št. 46/2007) 

DA   NE  

Za dokončanje usposabljanja po programu mora 
kandidat za učitelja predpisov o varnosti cestnega 
prometa opraviti preizkus, ki obsega:  

a) strokovno teoretični del:  
– pisni preizkus (test) iz strokovno teoretičnega 

znanja,  
– izdelava pisne priprave za izvedbo učne ure 

teoretičnega pouka in  
– ustni zagovor;  
b) praktični del:  
– nastop – kandidat za učitelja predpisov izvede učno 

uro teoretičnega pouka (na temo iz teoretičnega dela 
programa usposabljanja za kandidate za voznike 

DA   NE  
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motornih vozil) in  
– ustni zagovor. 

- 4. člen Pravilnika o programih in pogojih usposabljanja 
za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega 
vodjo avtošole (Uradni list RS, št. 46/2007) 
Usposabljanje po programu traja 228 pedagoških ur 
(pedagoška ura traja 45 minut, ura vožnje pa 50 minut) 
in obsega tematske sklope po programu usposabljanja 
za učitelja vožnje. 
- 1. odstavek 7. člena Pravilnika o programih in pogojih 
usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in 
strokovnega vodjo avtošole (Uradni list RS, št. 46/2007) 

DA   NE  

Za dokončanje usposabljanja po programu mora 
kandidat za učitelja vožnje opraviti preizkus, ki obsega:  

a) strokovno teoretični del:  
– pisni preizkus (test) iz strokovno teoretičnega 

znanja,  
– izdelava pisne priprave za izvedbo učne ure 

praktične vožnje in  
– ustni zagovor;  
b) praktični del:  
– prikaz samostojne vožnje motornega vozila tiste 

kategorije, za katero želi kandidat postati učitelj,  
– izvedba praktične vožnje (v funkciji učitelja) s 

kandidatom za voznika motornega vozila iste kategorije 
in  

– ustni zagovor. 
- 8. člen Pravilnika o programih in pogojih usposabljanja 
za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega 
vodjo avtošole (Uradni list RS, št. 46/2007) 

DA   NE  

Usposabljanje po programu za strokovnega vodjo 
avtošole traja 60 pedagoških ur (pedagoška ura 
predavanja traja 45 minut) in obsega tematske sklope po 
programu usposabljanja za strokovnega vodjo avtošole. 
- 1. odstavek 11. člena Pravilnika o programih in pogojih 
usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in 
strokovnega vodjo avtošole (Uradni list RS, št. 46/2007)-  

DA   NE  

Za dokončanje usposabljanja po tem programu mora 
kandidat za strokovnega vodjo avtošole opraviti 
preizkus, ki obsega:  

a) strokovno teoretični del:  
– izdelava seminarske naloge na temo z delovnega 

področja strokovnega vodje avtošole in  
– ustni zagovor naloge;  
b) praktični del:  
– izvedba enega od praktičnih opravil strokovnega 

vodje avtošole in  
– ustni zagovor. 

- 12. člen Pravilnika o programih in pogojih 
usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in 
strokovnega vodjo avtošole (Uradni list RS, št. 46/2007) 

DA   NE  

Program rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja 
traja šest ur organiziranega izobraževalnega dela in se 
izvede strnjeno v enem dnevu. Ta program se izvaja v 
skupinah do največ 30 udeležencev. 

DA   NE  
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- 15. člen Pravilnika o programih in pogojih 
usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in 
strokovnega vodjo avtošole (Uradni list RS, št. 46/2007) 

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIV. EVIDENCE IN DOKUMENTI 
 
Predpisani pogoj Izpolnjuje 

[DA / NE] 
Opomba 

 
Organizacija, pooblaščena za izvajanje programov 

usposabljanja mora voditi evidenco o osebah, ki se 
usposabljajo po posameznih programih usposabljanja in 
o poteku usposabljanja in vsebuje naslednje podatke:  

– datum vključitve v program usposabljanja,  
– ime in priimek osebe, ki se usposablja,  
– naslov prebivališča,  
– datum rojstva,  
– datum opravljanja preizkusa znanja,  
– številko potrdila o opravljenem programu 

usposabljanja.  
- 1. odstavek 23. člena Pravilnika o programih in pogojih 
usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in 
strokovnega vodjo avtošole (Uradni list RS, št. 46/2007) 

DA   NE  

 

 Podane  pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri strokovnem nadzoru je bilo ugotovljeno, da subjekt, ki izvaja program 
usposabljanja in preizkusa znanja izvajalcev usposabljanj voznikov začetnikov, 
programa usposabljanja in rednega izpopolnjevanja znanja ter izobraževanja in 
dodatnega usposabljanja učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol 
vožnje: 
 

 IZPOLNJUJE predpisane pogoje; 
 

 NE IZPOLNJUJE predpisanih pogojev. Stranka mora skladno z 99. členom ZUP 
najkasneje v roku  <<dni>> dni AVP predložiti naslednja dokazila: 
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1. ________________________________________________________________________ 
 
 
2. ________________________________________________________________________ 
 
 
3. ________________________________________________________________________ 
 
 
4. ________________________________________________________________________ 
 
 
5. ________________________________________________________________________ 
 
 
 

 Poročilo je bilo prebrano in s strani prisotnih nanj ni bilo podanih pripomb. 
 
 

 Poročilo prebrano in s strani prisotnih so bile nanj podane  naslednje pripombe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poročilo je napisano v dveh izvodih, od katerih enega dobi subjekt, ki izvaja program 
usposabljanja in preizkusa znanja izvajalcev usposabljanj voznikov začetnikov, 
programa usposabljanja in rednega izpopolnjevanja znanja ter izobraževanja in 
dodatnega usposabljanja učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol 
vožnje. 
 
 
 
<<stranka ime in priimek>>    <<nadzornik ime in priimek>> 
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Priloga 7. m: Protokol / Zapisnik o nadzoru nad delom strokovne organizacije za tehnične 
preglede motornih in priklopnih vozil 
 
 
JAVNA AGENCIJA RS ZA VARNOST PROMETA 
TRDINOVA 8 
1000 LJUBLJANA 

 
PROTOKOL/ ZAPISNIK 

 
o strokovnem nadzoru nad delom strokovne organizacije za tehnične preglede motornih in 
priklopnih vozi <<gospodarska družba>>, <<naslov>>, <<kraj>>, skladno s prvim odstavkom 
66. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010), ki je bil opravljen dne 
<<datum>>, v prostorih strokovne organizacije      , s pričetkom ob <<uri>> uri. 
 
Strokovni nadzor je opravil: 
 
1. <<ime in priimek>>, <<funkcija nadzornika>>, AVP 
 
Pri strokovnem pregledu je sodeloval/-a: 
 

6. <<ime in priimek>>, zakoniti zastopnik 
 
 
Pri strokovnem pregledu so preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev (poslovni prostori, 
merilna oprema, strokovni delavci, ter ostali pogoji določeni z Zakonom o motornih vozilih, 
Pravilnikom o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil ter Pravilnikom o registraciji 
motornih in priklopnih vozil). 
 
I. ORGANIZACIJA RAZPOLAGA Z NASLEDNJIM STROKOVNIM KADROM 
 

1. vodja tehničnih pregledov 

 Ime  in priimek Št. potrdila opomba 

1.     

2. kontrolorji 

1.     

2.     

3.     

4.     

Številka: <<številka spisa>> 
Datum: <<datum nadzora>> 
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5.     

3. referenti 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
 
II. IZPOLNJEVANJE POGOJEV DOLOČENIH S PRAVILNIKOM O TEHNIČNIH PREGLEDIH 
MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL 
 
Pooblaščena organizacija ima v preizkuševalnem prostoru naslednje vrste preizkuševalnih 
stez: 
 

1. Preizkuševalna steza za osebne avtomobile  DA   NE 

2. Preizkuševalna steza za tovorna vozila  NE 

3. Kombinirana preizkuševalna steza  NE 

4. Preizkuševalna steza za motorna kolesa  DA   NE 

 
1. Poslovni prostor 
 

Predpisani pogoj Izpolnjuje 
[DA   
NE/NE] 

Opomba 
 

 
6. člen  
(1) Poslovni prostor mora obsegati prostore za preizkušanje vozil in 
prostore za registracijo vozil. 

  

(2) Prostori za preizkušanje vozil obsegajo:   

1. preizkuševalni prostor, ki mora ustrezati naslednjim pogojem:   

   

a) vzdolž preizkuševalne steze mora biti prostor za zadrževanje 
strank, ki mora biti ločen od preizkuševalne steze;  

DA   NE  

b) v preizkuševalnem prostoru mora biti na vidnem mestu 
opozorilna tabla z napisom, da je prepovedano zadrževanje strank 
na preizkuševalnih stezah; 

DA   NE  

c) na vhodu in izhodu iz preizkuševalnih stez morajo biti vgrajena 
vrata z napravo za hitro odpiranje in zapiranje; 

DA   NE  

d) v prostoru mora biti vgrajena zaprta kabina ali poseben prostor 
namenjen odpiranju in zaključevanju zapisnikov o tehničnem 
pregledu vozil, z nameščeno povezavo elektronsko podprtih 
preizkuševalnih stez do evidence registriranih vozil v Republiki 
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: računalniške evidence); 

DA   NE  

2. prostor za kontrolorje in shranjevanje opreme, velik najmanj 9 
m

2
; 

DA   NE  

3. parkirne površine, ki morajo ustrezati naslednjim pogojem: DA   NE  

a). za preizkuševalno stezo za osebne avtomobile mora biti DA   NE  
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zagotovljeno najmanj deset parkirnih mest za osebne avtomobile; 

b) za preizkuševalno stezo za tovorna vozila mora biti zagotovljeno 
najmanj eno ustrezno parkirno mesto za tovorno vozilo s priklopnim 
vozilom; 

DA   NE  

c) za kombinirano preizkuševalno stezo mora biti zagotovljeno 
najmanj deset parkirnih mest za osebne avtomobile in najmanj eno 
ustrezno parkirno mesto za tovorno vozilo s priklopnim vozilom; 

DA   NE  

d) za preizkuševalno stezo za motorna kolesa mora biti zagotovljeno 
najmanj eno ustrezno parkirno mesto; 

DA   NE  

4. dovozne poti, ki morajo ustrezati naslednjim pogojem:   

a) dovozna pot, ki vodi na preizkuševalno stezo za osebne 
avtomobile, mora omogočiti čakanje najmanj desetim osebnim 
avtomobilom; 

DA   NE  

b) dovozna pot, ki vodi na preizkuševalno stezo za tovorna vozila, 
mora omogočati čakanje najmanj enemu tovornemu vozilu s 
priklopnim vozilom; 

DA   NE  

c) dovozna pot, ki vodi na kombinirano preizkuševalno stezo, mora 
omogočiti čakanje najmanj enega tovornega vozila s priklopnim 
vozilom in najmanj desetim osebnim avtomobilom; 

DA   NE  

5. prosto površino za dinamični preizkus zavor, ki mora ustrezati 
naslednjim pogojem: 

DA   NE  

a) dolga mora biti najmanj 70 m in široka najmanj 3 m; DA   NE  

b) biti mora ravna, vodoravna in asfaltirana po vsej površini; DA   NE  

6. prosto površino za merjenje hrupa, ki mora ustrezati naslednjim 
pogojem: 

DA   NE  

a) biti mora vodoravna in asfaltirana po vsej površini; DA   NE  

b) dolga mora biti najmanj 25 m, široka pa najmanj 9 m; DA   NE  

c) če pooblaščena organizacija nima preizkuševalne steze za 
tovorna vozila oziroma kombinirane preizkuševalne steze, mora biti 
površina dolga najmanj 18 m in široka 9 m. 

DA   NE  

(3) Na dovoznih poteh na preizkuševalne steze morajo biti naslednji 
napisi: 

  

a) na dovozni poti za osebne avtomobile napis »OSEBNI 
AVTOMOBILI«; 

DA   NE  

b) na  dovozni poti za tovorna vozila napis »TOVORNA 
VOZILA«; 

DA   NE  

c) na dovozni poti na kombinirano preizkuševalno stezo pa 
napis "MOTORNA VOZILA". 

DA   NE  

(4) Dovozne poti so lahko namesto z napisi označene tudi z 
ustreznimi talnimi označbami na vozišču. Na dovoznih in odvoznih 
poteh morajo biti talne označbe, ki označujejo smer vožnje. 

DA   NE  

(5) Na poslovnem prostoru mora biti na vidnem mestu napis 
"TEHNIČNI PREGLEDI", na vhodu pa tudi vidno označen delovni čas.  

DA   NE  

(6) Preizkuševalni prostor mora biti fizično ločen od drugih 
prostorov, da se preprečijo vplivi emisij plinov in drugih nevarnih 
snovi ter vlage. Emisija hrupa, ki prihaja iz drugih prostorov, ne sme 
biti večja od 50 dB(A). V preizkuševalnem prostoru mora biti 
zagotovljena temperatura in relativna vlažnost zraka, ki zagotavlja 
normalno delovanje predpisanih naprav in opravljanje vseh 
postopkov, predpisanih s tem pravilnikom. 

DA   NE  

 (7) Prostori za registracijo vozil obsegajo:   

1. prostor za strokovno osebje, ki opravlja postopke 
registracije oziroma administrativne postopke v zvezi s 
tehničnimi pregledi vozil, z najmanj enim delovnim 
mestom; 

DA   NE  
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2. prostor, primeren za shranjevanje novih in deponiranih 
registrskih tablic ter obrazcev listin; 

DA   NE  

3. arhiv za arhiviranje zadev; DA   NE  

 (8) Delovna mesta za registracijo vozil morajo biti opremljena z 
ustrezno računalniško in programsko opremo za dostop do evidence 
registriranih vozil in izpis listin, ki ustreza tehničnim in varnostnim 
zahtevam Ministrstva za notranje zadeve; 

DA   NE  

 (9) Delovna mesta za registracijo vozil morajo biti označena z napisi, 
iz katerih je razvidno, na katerih delovnih mestih se opravljajo 
postopki v zvezi s tehničnimi pregledi in registracijo vozil; 

DA   NE  

 (10) V poslovnem prostoru mora biti na vidnem mestu napis 
"REGISTRACIJA VOZIL", na vhodu pa tudi vidno označen delovni čas, 
izpolnjevati pa mora tudi pogoje, ki jih določa Uredba o upravnem 
poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005). 

DA   NE  

7. člen 
 
(1) Vsi prostori, v katerih se nahajajo računalniki, s katerih je 
omogočen dostop do računalniške evidence, obrazci listin ter pečati, 
morajo biti ustrezno tehnično varovani s proti vlomno zaščito in 
imeti vgrajeno alarmno napravo, vezano na intervencijski center. 
Vsa delovna mesta morajo biti zaradi varstva osebnih podatkov 
ustrezno varovana tako, da je nepooblaščenim osebam onemogočen 
dostop do računalnika in vpogled na ekran računalnika 

DA   NE  

(2) Delovna mesta referentov in kontrolorjev morajo biti opremljena 
tako, da je zagotovljeno varovanje obrazcev, registrskih tablic in 
tiskovin. 
 

DA   NE  

9. člen 
 
(1) Preizkuševalna steza za osebne avtomobile mora izpolnjevati 
naslednje pogoje: 
 

  

a) dolžina steze, od vhoda do izhoda, mora biti najmanj 20 m; 
 

DA   NE  

b) višina in širina vhodnih in izhodnih vrat mora biti najmanj 3 m; 
 

DA   NE  

c) širina posamezne preizkuševalne steze mora biti najmanj 4,5 
m, robovi preizkuševalne steze pa morajo biti označeni s črno - 
rumeno črto, široko 100 mm; 

 

DA   NE  

10. člen 
 (1) Preizkuševalna steza za tovorna vozila mora izpolnjevati 
naslednje pogoje: 
 

  

a) dolžina steze, od vhoda do izhoda, mora biti najmanj 36 m; 
 

DA   NE  

b) višina vhodnih in izhodnih vrat mora biti najmanj 4,15 m, širina 
pa najmanj 3,5 m; 

 

DA   NE  

c) širina posamezne preizkuševalne steze mora biti najmanj 4,5 
m, robovi preizkuševalne steze pa morajo biti jasno označeni s 
črno - rumeno črto, široko 100 mm; 

DA   NE  

11.  člen 
 
(1) Kombinirana preizkuševalna steza mora izpolnjevati pogoje iz 
točk a), b) in c) 10. člena tega pravilnika. 
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12. člen 
 
(1) Vse preizkuševalne steze morajo biti povezane v elektronsko 
podprto preizkuševalno stezo, na katero morajo biti priključene 
naslednje naprave: 

1. za merjenje dimnosti dieselskih 
motorjev, 

DA   NE 

2. za merjenje emisije izpušnih plinov 
bencinski motorjev, 

DA   NE 

3. za tehtanje mase vozila po oseh, DA   NE 

4. za merjenje zavornih sil po obodu koles 
(zavorni valji), 

DA   NE 

5. za merjenje hitrosti koles z motorjem, DA   NE 

6. regloskop,  DA   NE 

7. za vnos vizualno ugotovljenih napak, DA   NE 

 
 

DA   NE  

2. Naprave in oprema 
 

13. člen 
 

  

 (1) Pooblaščena organizacija mora imeti naslednje naprave in 
opremo za preizkušanje vozil: 

  

1. merilna naprava za merjenje emisije izpušnih plinov motorjev s 
kompresijskim vžigom (dieselskih motorjev) v skladu s 
Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje 
izpušnih plinov motornih vozil na kompresijski vžig (Uradni list 
RS, št. 106/01). Konstrukcijsko mora biti izveden kot merilnik 
motnosti (dimnosti) delnega toka izpušnih plinov, odvzetega na 
koncu izpušne cevi vozila.  

 

Omogočati mora merjenje koeficienta motnosti (k) v izpušnih 
plinih (dimnosti) ter merjenje vrtilne hitrosti in temperature 
motorja.  

DA   NE 

Na merilniku mora biti nameščena ustrezna programska 
oprema za programsko vodenje merilnega poteka.  

DA   NE 

Merilnik mora biti opremljen s tiskalnikom za izpis merilnih 
rezultatov ter z vmesnikom za diagnozo po standardu OBD; 

DA   NE 

 
 

 
DA   NE 

 

2. merilna naprava za merjenje emisije bencinskih motorjev z 
vgrajenim tiskalnikom in OBD diagnostičnim priključkom, ki 
mora omogočati meritev vsebnosti CO, CO2, HC, O2, 
temperature olja v motorju, vrtilne hitrosti in izračun lambda 
faktorja. Naprava mora izpolnjevati pogoje razreda I, v skladu s 
Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje 
izpušnih plinov vozil (Uradni list RS, št. 5/98). Na merilniku 
mora biti nameščena ustrezna računalniška programska 
oprema za vodenje merilnega postopka; 

DA   NE  

3. fonometer, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 

a) ustrezati mora zahtevam standarda IEC 61671-
1 in IEC 61672-2, razred 1, (po karakteristiki A) z 
merilnimi pripomočki (stojalo, kabli in 
pripadajoči pribor) ter mikrofonom premera 

DA   NE 

DA   NE  
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1/2", ki lahko deluje v hitrem ("fast") načinu; 

b) omogočati mora določitev povprečne 
ekvivalentne vrednosti jakosti zvoka (RMS); 

DA   NE 

c) omogoča merjenje vrtilne hitrosti motorja, z 
merilnim območjem od 0 do najmanj 6000 
vrt/min, s točnostjo ±1% od izmerjene vrednosti 
± 5 vrt/min.  

DA   NE 

Merilnik vrtljajev mora biti pregledan v vsaj 
desetih merilnih točkah; 

DA   NE 

d) vgrajen mora imeti standarden 
vmesnik za priključitev na druge naprave oziroma 
na računalniško vodena preizkuševalno stezo; 

DA   NE 

 
 

4. elektronski regloskop montiran na nivelirano podvozje za 
kontrolo nastavitve žarometov, z vgrajeno vizirno napravo in 
merilnim območjem najmanj od -0,5% do -3,5% s točnostjo ± 
0,25% (absolutno). Regloskop mora biti kalibriran v vsaj treh 
merilnih točkah; 

DA   NE  

5. napravo za merjenje pojemkov, z merilnim območjem najmanj 
od 0 do 10 m/s

2
, s točnostjo ± 0,2 m/s

2
, z vgrajenim tiskalnikom 

in dinamometrom za merjenje pritisne sile na stopalki oziroma 
ročici zavore, točnosti ± 15 N, z nosilcem, ki omogoča pritrditev 
na vozilo. Merilnik pojemkov mora biti pregledan v vsaj petih 
merilnih točkah; 

DA   NE  

6. a) mikrometre z merilnim območjemin  
 

0 do 25 mm s točnostjo ± 0,05 mm DA   NE 

25 do 50 mm s točnostjo ± 0,05 mm DA   NE 

50 do 75 mm s točnostjo ± 0,05 mm DA   NE 

75 do 100 mm s točnostjo ± 0,05 mm DA   NE 

 
 

DA   NE  

6. b) kalibre z ustreznimi tolerančnimi polji za kontrolo vlečnih 
naprav, s točnostjo ± 0,05 mm; 

DA   NE  

7. merilno napravo za kontrolo vztrajnostno krmilne naprave 
priklopnih vozil, ki omogoča merjenje vztrajnostno zaviralne 
sile izraženo v N, s točnostjo ± 20 N. Merilna naprava za 
kontrolo vztrajnostno krmilne naprave priklopnih vozil mora 
biti pregledana v vsaj petih merilnih točkah; 

DA   NE  

8. napravo za merjenje vrelišča zavorne tekočine v stopinjah 
Celzija; 

DA   NE  

9. napravo za funkcionalno kontrolo električnih priključkov za 
vlečna in priklopna vozila; 

DA   NE  

10. kotomer za merjenje zračnosti volana s točnostjo ± 0,5 º. 
Kotomer za merjenje zračnosti volana mora biti pregledan v 
vsaj treh merilnih točkah; 

DA   NE  

11. dolžinski merili splošnega namena, razreda točnosti III, dolžine 
3 m in najmanj 20 m v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 
zahtevah za dolžinska merila splošnega namena (Uradni list RS, 
št. 76/01); 

DA   NE  

12. uro, štoparico; DA   NE  

13. naprava za merjenje globine profila na pnevmatikah, s 
točnostjo ± 0,05 mm. Merilnik za merjenje globine profila na 
pnevmatikah mora biti kalibrirane v vsaj treh merilnih točkah; 

DA   NE  

14. manometer za merjenje tlaka v pnevmatikah v skladu s 
Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v 

DA   NE  
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pnevmatikah (Uradni list RS, št. 15/02) ali v skladu s 
Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v 
pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list 
RS, št. 74/01); 

15.  barvni katalog za določanje barve vozila; DA   NE  

16. dva kolesna podložna klina; DA   NE  

17. imeti mora ustrezen vir tehničnih podatkov o vozilih, ki so 
potrebni za identifikacijo vozil in opravljanje tehničnih 
pregledov vozil; 

DA   NE  

18. predpise, ki se nanašajo na tehnične preglede, homologacijo in 
registracijo vozil; 

DA   NE  

19. navodila proizvajalca merilnih naprav in opreme za njihovo 
uporabo; 

DA   NE  

20. pojasnila Ministrstva za notranje zadeve o opravljanju 
tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil; 

DA   NE  

21. vodja tehničnih pregledov mora imeti elektronski naslov v 
informacijskem sistemu državnih organov. 

DA   NE  

 
14. člen 

 

  

PREIZKUŠEVALNA STEZA ZA OSEBNE AVTOMOBILE   

 (1) Pooblaščena organizacija mora imeti na preizkuševalnih stezah 
za osebne avtomobile poleg naprav in opreme iz 13. člena tega 
pravilnika, še naslednje naprave in opremo: 

  

1. tehtnico za tehtanje mase po posamični osi vozila, z 
merilnim območjem od 0 do najmanj 2000 kg, točnosti ± 30 
kg na os do vključno 1000 kg obremenitve in ± 3 % od 
izmerjene vrednosti na os nad 1000 kg obremenitve. 
Tehtnica mora biti pregledana v vsaj v štirih merilnih točkah. 
Zadnja merilna točka mora biti pregledana pri obremenitvi 
vsaj 1000 kg na os; 

 

DA   NE  

2. napravo za merjenje zavornih sil osebnih avtomobilov, ki 
mora ustrezati naslednjim pogojem: 
a)  imeti mora dva, med seboj neodvisna rotacijska valja, ki omogočata 

hkratno kontrolo zavorne sile na kolesih iste osi; 
b)  omogočati mora merjenje zavornih sil vozil, ki imajo permanentni 

pogon na več osi; če ima pooblaščena organizacija več 
preizkuševalnih stez za osebne avtomobile, mora to omogočati 
naprava na najmanj eni stezi; 

c)  omogočati mora analogni prikaz izmerjenih zavornih sil; 
d)  merilno območje naprave mora biti najmanj od 0 kN do  6 kN; 
e)  konstrukcijsko mora biti izdelana tako, da omogoča poleg merjenja 

zavornih sil, tudi ugotavljanje pomanjkljivosti zavornega sistema, in 
sicer kotalnega upora, ovalnost zavornega bobna ali diska, 
neenakomernost blokiranja koles, neenakomernost popuščanja 
zavor ter nenormalno zakasnitev v delovanju zavore na obeh kolesih 
merjene osi; 

f)  zavorni valji po obodu ne smejo biti navarjeni; 
g)  omogočati mora preizkušanje vozil z osnim pritiskom najmanj do 20 

kN;  
h)  vgrajene mora imeti zavore, ki omogočajo nemoteno izpeljevanje 

vozila (elektromagnetne zavore na pogonskih motorjih, motorna 
zavora, ipd.) iz zavornih valjev; 

i)  imeti mora dinamometer za merjenje sile na stopalki zavore, 
točnosti ± 15 N 

j)  omogočati mora grafični oziroma tabelarični prikaz izmerjenih 
veličin; 

 
 

DA   NE  
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3. kanal za kontrolo spodnjega dela vozila, ki mora izpolnjevati 
naslednje pogoje: 
a)  dolg mora biti najmanj 8 m in širok 0,80 m; 
b)  opremljen mora biti s prenosno električno svetilko z ustreznim 

električnim priključkom in z napetostjo največ 24 V ter vgrajenimi 
svetlobnimi telesi za stalno osvetljevanje, ki morajo biti zaščitena; 

c)  opremljen mora biti z zaščitnim robom visokim najmanj 50 mm, ki 
preprečuje padec vozila v kanal; 

d)  vgrajeno mora imeti varovanje, ki preprečuje vklop zavornih valjev 
kanalske izvedbe, kadar je v kanalu ena ali več oseb; 

e)  imeti mora talno prezračevanje ; 
f)  vgrajeno mora imeti hidravlično napravo za kontrolo zračnosti 

podvozja (krmilja, obes koles in ležajev); 
g)  vgrajeno mora imeti pnevmatsko ali hidravlično kanalsko dvigalo 

nosilnosti najmanj 2,0 t, ki mora biti izdelano tako, da omogoča hitro 
in zanesljivo dviganje vozila; 

h)  do kanala in ob kanalu morajo biti vgrajene kovinske rešetke za 
čiščenje pnevmatik in odvod vode; 

 

DA   NE  

4. merilno mesto za merjenje emisij izpušnih plinov osebnih 
avtomobilov, ki  mora imeti: 
a)  vgrajeno odsesovalno napravo za odsesavanje izpušnih plinov iz 

motorja med meritvijo. Pretok zraka na odsesovalnem priključku 
mora znašati najmanj 900 m3/h in največ 1200 m3/h; 

b)  odsesovalni lijak, nastavljiv po višini in kotu osi izstopa iz izpušne 
cevi;  

c)  odsesovalne cevi, odporne na temperaturne in kemične vplive 
izpušnih plinov; 

 

DA   NE  

 
STEZA ZA PREIZKUŠANJE TOVORNIH VOZIL 
 

  

(2) Pooblaščena organizacija mora imeti na preizkuševalnih 
stezah za tovorna vozila poleg naprav in opreme iz 13. člena tega 
pravilnika, še naslednje naprave in opremo: 

  

1. napravo za merjenje zavornih sil tovornih in priklopnih vozil ter 
avtobusov, ki mora ustrezati naslednjim pogojem: 

a) imeti mora dva med seboj neodvisna rotacijska valja, ki omogočata, 
da se hkrati kontrolirajo zavorne sile na kolesih iste osi; 

b) omogočati mora merjenje zavornih sil vozil, ki imajo permanentni 
pogon na več osi; če ima pooblaščena organizacija več 
preizkuševalnih stez za tovorna vozila, mora to omogočati naprava na 
najmanj eni stezi; 

c) omogočati mora analogni prikaz izmerjenih zavornih sil; 
d) konstrukcijsko mora biti izdelana tako, da omogoča, poleg merjenja 

zavornih sil, tudi ugotavljanje pomanjkljivosti zavornega sistema, in 
sicer kotalnega upora, ovalnost zavornega bobna ali diska, 
neenakomernost blokiranje koles, neenakomerno popuščanje zavor 
ter nenormalno zakasnitev v delovanju zavore na katerem koli 
kolesu; 

e) omogočati mora preizkušanje vozil z osnim pritiskom najmanj do 
120 kN;  

f) merilno območje naprave mora biti najmanj  0 kN do 30 kN; 
g) vgrajene mora imeti zavore, ki omogočajo nemoteno izpeljevanje 

vozila (elektromagnetne zavore na pogonskih motorjih, motorna 
zavora, ipd.) iz zavornih valjev; 

h) zavorni valji po obodu ne smejo biti navarjeni; 
i) imeti mora komplet najmanj petih senzorjev za merjenje tlaka v 

pnevmatskih zavornih sistemih, točnosti ± 0.1 bar do vključno 5 bar 
tlaka in ± 2 % od izmerjene vrednosti nad 5 bar tlaka. Vsak senzor 
mora biti pregledan v vsaj v štirih merilnih točkah; 

j) imeti mora dinamometer za merjenje sile na stopalki zavore, točnosti 

± 15 N; 
k) omogočati mora grafični oziroma tabelarični prikaz izmerjenih 

veličin; 
l) imeti  mora vgrajeno tehtnico za dinamično tehtanje mase vozila po 

posamični osi vozila, točnosti ± 30 kg na os do vključno 1000 kg 
obremenitve in ± 3 % od izmerjene vrednosti na os nad 1000 kg 

DA   NE  
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obremenitve. Tehtnica mora biti pregledana v vsaj v štirih merilnih 
točkah. Zadnja merilna točka mora biti pregledana pri obremenitvi 
vsaj 6500 kg na os; 

m) imeti mora napravo za simulacijo obremenitve vozila oziroma drugo 
ustrezno pripravo, ki omogoča merjenje zavornih sil in zavornih 
učinkov pnevmatskih zavornih sistemov, po postopkih določenih v 4. 
točki 56. člena tega pravilnika. 

 

2. kanal za kontrolo spodnjega dela vozila, ki mora izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

a) dolg mora biti najmanj 18 m in širok 0,90 m; 
b) opremljen mora biti s prenosno električno svetilko z ustreznim 

električnim priključkom in s priključno napetostjo največ 24 V ter 
vgrajenimi svetlobnimi telesi za stalno osvetljevanje, ki morajo biti 
zaščitena; 

c) opremljen mora biti z zaščitnim robom, visokim najmanj 80 mm, ki 
preprečuje padec vozila v kanal; 

d) vgrajeno mora imeti varovanje, ki preprečuje vklop zavornih valjev 
kanalske izvedbe, kadar je v kanalu ena ali več oseb; 

e) imeti mora talno prezračevanje;  
f) vgrajeno mora imeti hidravlično ali pnevmatsko kanalsko dvigalo 

nosilnosti najmanj 12 t, ki mora biti izdelano tako, da omogoča hitro 
in zanesljivo dviganje vozila;  

g) do kanala in ob kanalu morajo biti vgrajene kovinske rešetke za 
čiščenje pnevmatik in odvod vode; 

h) vgrajeno mora imeti hidravlično napravo za kontrolo zračnosti 
podvozja (krmilja, obes koles in ležajev); 

 

DA   NE  

 
3. kanal za kontrolo spodnjega dela vozila, ki mora izpolnjevati 

naslednje pogoje: 
a) dolg mora biti najmanj 18 m in širok 0,90 m; 
b) opremljen mora biti s prenosno električno svetilko z ustreznim 

električnim priključkom in s priključno napetostjo največ 24 V ter 
vgrajenimi svetlobnimi telesi za stalno osvetljevanje, ki morajo biti 
zaščitena; 

c) opremljen mora biti z zaščitnim robom, visokim najmanj 80 mm, ki 
preprečuje padec vozila v kanal; 

d) vgrajeno mora imeti varovanje, ki preprečuje vklop zavornih valjev 
kanalske izvedbe, kadar je v kanalu ena ali več oseb; 

e) imeti mora talno prezračevanje;  
f) vgrajeno mora imeti hidravlično ali pnevmatsko kanalsko dvigalo 

nosilnosti najmanj 12 t, ki mora biti izdelano tako, da omogoča hitro 
in zanesljivo dviganje vozila;  

g) do kanala in ob kanalu morajo biti vgrajene kovinske rešetke za 
čiščenje pnevmatik in odvod vode; 

h) vgrajeno mora imeti hidravlično napravo za kontrolo zračnosti 
podvozja (krmilja, obes koles in ležajev); 

 

DA   NE  

 
4. merilno mesto za merjenje emisij izpušnih plinov tovornih vozil 

in avtobusov, ki mora imeti:B  
a) vgrajeno napravo za odsesavanje izpušnih plinov iz motorja 

med meritvijo. Pretok zraka na odsesovalnem priključku mora 
znašati najmanj 1700 m3/h in največ 2300 m3/h; 

DA   NE 

b) odsesovalni lijak, nastavljiv po višini in kotu osi  izstopa iz 
izpušne cevi, pri čemer mora biti omogočeno odsesavanje 
izpušnih plinov iz vseh vrst horizontalnih in vertikalnih izpušnih 
sistemov;  

DA   NE 

c) odsesovalno cev, odporno na temperaturne in kemične vplive 
izpušnih plinov; 

DA  NE 

 
 

DA   NE  

 
KOMBINIRANA PREIZKUŠEVALNA STEZA 
 

  

(3) Pooblaščena organizacija mora imeti na kombiniranih   
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preizkuševalnih stezah poleg naprav in opreme iz 13. člena tega 
pravilnika, še naslednje naprave in opremo: 

 

1. kombinirano napravo za merjenje zavornih sil motornih vozil, ki 
mora ustrezati naslednjim pogojem: 

a) imeti mora dva med seboj neodvisna rotacijska valja, ki omogočata, 
da se hkrati kontrolirajo zavorne sile na kolesih iste osi; 

b) omogočati mora merjenje zavornih sil vozil, ki imajo permanentni 
pogon na več kot eni osi; 

c) omogočati mora analogni prikaz izmerjenih zavornih sil; 
d) konstrukcijsko mora biti izdelana tako, da omogoča poleg merjenja 

zavornih sil tudi ugotavljanje pomanjkljivosti zavornega sistema, in 
sicer kotalnega upora, ovalnosti zavornega bobna ali diska, 
neenakomernost blokiranja koles, neenakomernost popuščanja zavor 
ter nenormalne zakasnitve v delovanju zavore na kateremkoli kolesu; 

e) zavorni valji po obodu ne smejo biti navarjeni; 
f) omogočati mora preizkušanje vozil z osnim pritiskom najmanj do 120 

kN; 
g) imeti mora dvojno merilno območje, in sicer od 0 kN do najmanj 6 kN 

ter od 0 kN do najmanj 30 kN, z avtomatskim preklapljanjem med 
obema merilnima območjema; 

h) vgrajene mora imeti zavore, ki omogočajo nemoteno izpeljevanje 
vozila (elektromagnetne zavore na pogonskih motorjih, motorna 
zavora, ipd.) iz zavornih valjev; 

i) imeti mora komplet najmanj petih senzorjev za merjenje tlaka v 
pnevmatskih zavornih sistemih, točnosti ± 0.1 bar do vključno 5 bar 
tlaka in ± 2 % od izmerjene vrednosti nad 5 bar tlaka. Vsak senzor 
mora biti pregledan v vsaj v štirih merilnih točkah; 

j) imeti mora dinamometer za merjenje sile na stopalki zavore, točnosti 

± 15 N; 
k) imeti  mora vgrajeno tehtnico za dinamično tehtanje mase vozila po 

posamični osi vozila, točnosti ± 30 kg na os do vključno 1000 kg 
obremenitve in ± 3 % od izmerjene vrednosti na os nad 1000 kg 
obremenitve. Tehtnica mora biti pregledana v vsaj v štirih merilnih 
točkah. Zadnja merilna točka mora biti pregledana pri obremenitvi 
vsaj 6500 kg na os; 

l) omogočati mora grafični prikaz zavorne sile v odvisnosti od sile na 
stopalki; 

m) imeti mora napravo za simulacijo obremenitve vozila oziroma drugo 
ustrezno pripravo, ki omogoča merjenje zavornih sil in zavornih 
učinkov pnevmatskih zavornih sistemov, po postopkih določenih v 4. 
točki 56. člena tega pravilnika. 

 

 

DA   NE  

 
2. kanal za kontrolo spodnjega dela vozila, ki mora biti;  

a) dolg najmanj 18 m in širok 0,90 m; 
b) opremljen s prenosno električno svetilko z ustreznim električnim 

priključkom, priključne napetosti največ 24 V ter vgrajenimi 
svetlobnimi telesi, ki morajo biti zaščitena; 

c) opremljen mora biti z zaščitnim robom višine najmanj 60 mm, ki 
preprečuje padec vozila v kanal; 

d) vgrajeno mora imeti varovanje, ki preprečuje vklop zavornih valjev 
kanalske izvedbe, kadar je v kanalu ena ali več oseb; 

e) imeti mora talno prezračevanje; 
f) opremljen mora biti s hidravličnim ali pnevmatskim kanalskim 

dvigalom nosilnosti najmanj 12 t, ki mora biti izdelano tako, da 
omogoča hitro in zanesljivo dviganje vozila;  

g) do kanala in ob kanalu morajo biti vgrajene kovinske rešetke za 
čiščenje pnevmatik in odvod vode; 

h) vgrajeno mora imeti hidravlično napravo za kontrolo zračnosti 
podvozja (krmilja, obes koles in ležajev); 

 
 

DA   NE  

3. merilno mesto za merjenje emisij izpušnih plinov vozil, ki mora 
imeti: 

 
a) vgrajeno napravo za odsesavanje izpušnih plinov iz motorja DA   NE 

DA   NE  
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med meritvijo. Pretok zraka na odsesovalnem priključku za 
osebne avtomobile mora znašati najmanj 900 m3/h in največ 
1200 m3/h, na odsesovalnem priključku za tovorna vozila pa 
najmanj 1700 m3/h in največ 2300 m3/h; 

b) odsesovalni lijak, nastavljiv po višini in kotu osi izpušne cevi, 
pri čemer mora biti omogočeno odsesavanje izpušnih plinov 
iz vseh vrst horizontalnih in vertikalnih izpušnih sistemov;  

DA   NE 

c) odsesovalno cev, odporno na temperaturne in kemične 
vplive izpušnih plinov; 

DA   NE 

 
 
PREIZKUŠEVALNA STEZA ZA MOTORNA KOLESA 
 

  

(4) Pooblaščena organizacija mora imeti na preizkuševalnih stezah za 
motorna kolesa poleg naprav in opreme iz 13. člena tega pravilnika, 
še naslednje naprave in opremo: 

 

  

1. napravo za merjenje zavornih sil motornih koles in koles z 
motorjem, ki mora ustrezati naslednjim pogojem: 

a) imeti mora merilno območje od 0 kN do najmanj 2,5 kN; 
b) omogočati mora analogni prikaz izmerjenih zavornih sil; 
c) konstrukcijsko mora biti izdelana tako, da omogoča poleg merjenja 

zavornih sil tudi ugotavljanje pomanjkljivosti zavornega sistema.; 
d) imeti mora dinamometer za merjenje sile na ročici in stopalki zavore, 

točnosti ± 15 N; 
e) vgrajeno mora imeti zavoro, ki omogoča nemoteno izpeljevanje vozila 

(elektromagnetna zavora na pogonskem motorju, motorna zavora, 
ipd.) iz zavornih valjev; 

f) zavorni valji po obodu ne smejo biti navarjeni; 
g) tehtnico za tehtanje mase vozila po posamičnem kolesu, točnosti 

± 2%; 
h) omogočati mora grafični prikaz zavorne sile v odvisnosti od sile na 

stopalki oziroma ročici zavore; 

 

DA   NE  

 
2. merilno napravo za merjenje hitrosti koles z motorjem, ki 

mora ustrezati naslednjim pogojem: 
a) imeti mora prikazovalnik hitrosti, ki omogoča natančno odčitavanje 

(simulacija kazalcev na ekranu); 
b) omogočati mora simulacijo voznih uporov; 
c) imeti mora merilno območje najmanj do 70 km/h; 

d) zagotavljati mora točnost merjenja najmanj ± 1 km/h. Merilna naprava 
mora biti pregledana v najmanj štirih merilnih točkah, na celotnem 
merilnem območju; 

e) omogočati mora povezavo na računalniško vodeno preizkuševalno 
stezo. 

 

 

DA   NE  

3. merilni napravi iz točke 1. in 2. tega odstavka morata imeti 
napravo, za vpenjanje motornega kolesa in kolesa z motorjem 
med preizkušanjem ter ustreznim podstavkom za noge. 

 
 

DA   NE  

   

(5) Na preizkuševalni stezi iz prvega in tretjega odstavka tega člena 
sta kot dodatna oprema lahko vgrajeni tudi naslednji napravi: 
 
a) naprava za kontrolo geometrije podvozja vozila; 
b) naprava za kontrolo blažilnikov vzmetenja vozil, katerih največja dovoljena masa 

ne presega 3500 kg; 

 

DA   NE  

(6) Na preizkuševalni stezi iz drugega odstavka je kot dodatna 
oprema lahko vgrajena tudi naprava za kontrolo geometrije koles. 

DA   NE  

   

OVERITVE IN KALIBRACIJA   
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16. člen   

(1) Vse merilne naprave, ki jih uporablja pooblaščena organizacija pri 
tehničnih pregledih vozil, morajo biti pregledane, tipsko odobrene in 
overjene.  

DA   NE  

(2) Merilne naprave, za katere ni predpisanih meroslovnih zahtev, 
morajo biti kalibrirane v akreditiranem kalibracijskem laboratoriju za 
opravljanje kalibracij skladno z zahtevami standarda za 
preizkuševalne in kalibracijske laboratorije (SIST EN ISO/IEC 17025) 
vsakih dvanajst mesecev, razen mikrometrov, kalibrov za kontrolo 
dimenzij vlečnih naprav, naprave za kontrolo vztrajnostno krmilne 
naprave priklopnih vozil in kotomera za merjenje zračnosti volana, ki 
se kalibrirajo vsakih 24 mesecev. 

DA   NE  

(3) Za vse odsesovalne naprave, predpisane s tem pravilnikom, 
morajo biti opravljene meritve pretoka zraka na vstopu v posamezne 
odsesovalne priključke pred prvim obratovanjem te naprave ter nato 
vsakih 24 mesecev. Meritve mora opraviti organizacija, ki je za to 
pooblaščena. 

DA   NE  

(4) Naprava za merjenje vrelišča zavorne tekočine in ura štoparica se 
uporabljata kot indikatorja. 

DA   NE  

(5) Pooblaščena organizacija mora voditi evidenco o overitvah 
oziroma kalibracijah in popravilih za vsako merilno napravo. 

DA   NE  

(6) Evidenca iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati 
naslednje podatke o napravi: vrsta, znamka in tip, serijska številka, 
leto izdelave, merilno območje, merilna točnost, datum, ko je bila 
naprava dana v uporabo, datum overitve oziroma kalibracij, datum 
okvare in datum popravila. 

DA   NE  

 
III. IZPOLNJEVANJE POGOJEV: PROSTORI REGISTRACIJSKE ORGANIZACIJE 

 

5. člen Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 
48/2011, z dne 24. 6. 2011) 

 

(1) Registracijska organizacija mora imeti naslednje prostore:  

– prostor, v katerem se opravlja registracija vozil, z najmanj enim delovnim 
mestom;  

 

– prostor, primeren za shranjevanje novih in deponiranih registrskih tablic, 
preskusnih tablic ter obrazcev;  

DA   NE 

– prostor za hrambo zadev registriranih in odjavljenih vozil in  DA   NE 
– najmanj tri parkirna mesta, razen za registracijsko organizacijo na tehničnih 
pregledih vozil in upravne enote.  

DA   NE 

(2) Delovna mesta morajo biti označena z napisi, iz katerih je razvidno, da se na 
teh mestih opravljajo postopki v zvezi z registracijo vozil.  

DA   NE 

(3) V poslovnem prostoru mora biti na vidnem mestu napis »REGISTRACIJA 
VOZIL«, na vhodu pa tudi vidno označen delovni čas. 

DA   NE 

 6. člen varovanje prostorov 

 Vsi prostori v katerih se nahajajo računalniki, s katerih je omogočen dostop do 
računalniške evidence, javne listine ter žigi, morajo biti ustrezno tehnično 
varovani s protivlomno zaščito in imeti vgrajeno alarmno napravo, vezano na 
intervencijski center. 

DA   NE 

Vsa delovna mesta morajo biti zaradi varstva osebnih podatkov ustrezno 
varovana tako, da je nepooblaščenim osebam onemogočen dostop do 
računalnika in vpogled na ekran računalnika. Tehnično varovanje prostorov za 

DA   NE 
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registracijo vozil mora biti zagotovljeno v času, ko se postopki registracije ne 
izvajajo, neodvisno od tehničnega varovanja ostalih prostorov.  

Delovna mesta morajo biti opremljena tako, da je zagotovljeno varovanje 
obrazcev, registrskih in preskusnih tablic ter tiskovin. 

DA   NE 

 

7. člen (oprema registracijskih organizacij) 
(1) Registracijska organizacija mora imeti:  
 

– računalnik z ustrezno programsko opremo, ki ustreza tehničnim in 
varnostnim zahtevam ministrstva, pristojnega za promet (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo), za dostop do evidence registriranih vozil;  

DA   NE 

– tiskalnik za izpis obrazcev listin, ki ustreza tehničnim zahtevam ministrstva;  DA   NE 
– elektronski naslov v informacijskem sistemu državnih organov;  DA   NE 
– namizno svetilko, ki oddaja ultravijolično svetlobo;  DA   NE 
– ognjevarno kovinsko omaro za shranjevanje obrazcev prometnih dovoljenj, 
žigov in drugih listin;  

DA   NE 

– žig s šifro registracijske organizacije (ne velja za upravne enote).  DA   NE 

 
Pri strokovnem nadzoru je bilo ugotovljeno, da pooblaščena organizacija: 
 

 IZPOLNJUJE predpisane pogoje. 

 

 NE IZPOLNJUJE predpisanih pogojev. Stranka mora skladno z 99. členom ZUP najkasneje v 
roku  <<dni>> dni AVP predložiti naslednja dokazila: 

1. ____________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________________ 
 
4. _____________________________________________________________________ 
 
5. _____________________________________________________________________ 
 

 Poročilo prebrano in s strani prisotnih nanj ni bilo podanih pripomb. 

 
 

 Poročilo prebrano in s strani prisotnih so bile nanj podane  naslednje pripombe: 

 
 
 
 
 
 

 
Poročilo je natisnjeno v dveh izvodih, od katerih enega dobi strokovna organizacija. 
 
 
<<stranka ime in priimek>>      <<nadzornik ime in priimek>> 
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Priloga 7. n: Protokol / Zapisnik o nadzoru nad izvajanjem predpisov o registraciji motornih in 
priklopnih vozil, tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil 

 
 

PROTOKOL/ ZAPISNIK 

 
o strokovnem nadzoru nad izvajanjem predpisov o registraciji motornih in priklopnih vozil, tehničnih 

pregledih motornih in priklopnih vozil,  skladno s 30. členom ZMV v pooblaščeni organizaciji <<naziv 

gospodarske družbe>>, <<ulica>>, <<kraj>>, ki je bil opravljen <<datum pregleda>> s pričetkom ob 

<<ura pregleda>> uri. 

 

Strokovni nadzor je opravil <<nadzornik>>, <<naziv nadzornika>>, AVP. 
 
Pri strokovnem nadzoru je/so sodelovali: 
 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 

PODATKI O REGISTRACIJSKI ORGANIZACIJI 

Ime družbe:       

Naslov:       

Pošta:       

Matična številka:        

Direktor:        

Tel.:        

Faks:        

Poslovna enota:        

Naslov poslovne enote:        

Vodja registracijske organizacije:       

Kraj PE:        

Telefon PE:        

Faks PE:        

e-mail vodja:       

e-mail referent:       

Šifra organizacije:       

Številka: <<številka spisa>> 
 
Datum: <<datum nadzora>> 
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I. IZPOLNJEVANJE POGOJEV: PROSTORI REGISTRACIJSKE ORGANIZACIJE 

 

5. člen Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 48/2011, z dne 
24. 6. 2011) 
(1) Registracijska organizacija mora imeti naslednje prostore:  

– prostor, v katerem se opravlja registracija vozil, z najmanj enim delovnim 
mestom;  

DA         NE 

– prostor, primeren za shranjevanje novih in deponiranih registrskih tablic, 
preskusnih tablic ter obrazcev;  

DA         NE 

– prostor za hrambo zadev registriranih in odjavljenih vozil in  DA         NE 
– najmanj tri parkirna mesta, razen za registracijsko organizacijo na tehničnih 
pregledih vozil in upravne enote.  

DA         NE 

(2) Delovna mesta morajo biti označena z napisi, iz katerih je razvidno, da se 
na teh mestih opravljajo postopki v zvezi z registracijo vozil.  

DA         NE 

(3) V poslovnem prostoru mora biti na vidnem mestu napis »REGISTRACIJA 
VOZIL«, na vhodu pa tudi vidno označen delovni čas. 

DA         NE 

6. člen varovanje prostorov 
Vsi prostori v katerih se nahajajo računalniki, s katerih je omogočen dostop 
do računalniške evidence, javne listine ter žigi, morajo biti ustrezno tehnično 
varovani s protivlomno zaščito in imeti vgrajeno alarmno napravo, vezano na 
intervencijski center. 

DA         NE 

Vsa delovna mesta morajo biti zaradi varstva osebnih podatkov ustrezno 
varovana tako, da je nepooblaščenim osebam onemogočen dostop do 
računalnika in vpogled na ekran računalnika. Tehnično varovanje prostorov za 
registracijo vozil mora biti zagotovljeno v času, ko se postopki registracije ne 
izvajajo, neodvisno od tehničnega varovanja ostalih prostorov.  

DA         NE 

Delovna mesta morajo biti opremljena tako, da je zagotovljeno varovanje 
obrazcev, registrskih in preskusnih tablic ter tiskovin. 

DA         NE 

 

7. člen (oprema registracijskih organizacij) 
(1) Registracijska organizacija mora imeti:  
 

– računalnik z ustrezno programsko opremo, ki ustreza tehničnim in 
varnostnim zahtevam ministrstva, pristojnega za promet (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo), za dostop do evidence registriranih vozil;  

DA         NE 

– tiskalnik za izpis obrazcev listin, ki ustreza tehničnim zahtevam ministrstva;  DA         NE 
– elektronski naslov v informacijskem sistemu državnih organov;  DA         NE 
– namizno svetilko, ki oddaja ultravijolično svetlobo;  DA         NE 
– ognjevarno kovinsko omaro za shranjevanje obrazcev prometnih dovoljenj, 
žigov in drugih listin;  

DA         NE 

– žig s šifro registracijske organizacije (ne velja za upravne enote).  DA         NE 
 
 
II. STROKOVNI KADER 
 

 Ime  in priimek 
Vodja 
administ
racije 

Referent 
PREDLOŽENA DOKAZILA  
(dokazilo o zaposlitvi, dokazilo o opravljenem 
izpitu, …) 
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2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

 
III. UGOTOVITVE O PREGLEDU SPISOV VOZIL: 
 

   Spis vozila, št.: 

 Referent, ki je vodil postopek: 
 (ime in priimek) 

 

 Spis vozila št:  

 Registrska oznaka:  

 Znamka in tip vozila:  

 št. prometnega dovoljenja:  

 št. potrdila o skladnosti:  

   

 Opravljen postopek: 
 

 registracija vozila 
 

 registracija vozila predhodno registriranega v tujini 
 

 podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja 
 

 odjava vozila 
 

 odjava vozila s spremembo lastništva 
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 zamenjava RT 

 
 zamenjava prometnega dovoljenja 

 
 drugo: ___________________________________________________ 

 

 pogoj Ugotovitve 

 Vloga za registracijo vozila - Dokazila v spisu vozila in ugotovitve:  

 1. dokazilo o lastništvu vozila (ni potrebno, če je lastništvo razvidno iz dokumenta 
iz druge ali tretje alineje);  

 

 2. zadnje tuje prometno dovoljenje oziroma drugo ustrezno javno listino, ki je 
dokazilo o lastništvu vozila po predpisih tuje države, v kateri je bilo vozilo nazadnje 
registrirano, če vozilo ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji;  

 

 3. zadnje slovensko prometno dovoljenje, če je bilo vozilo registrirano v Republiki 
Sloveniji oziroma ustrezno potrdilo, če je zadnje slovensko prometno dovoljenje 
izgubljeno ali ukradeno in vsa dokazila o spremembi lastništva vozila od zadnje 
registracije vozila;  

 

 4. dokazilo o lastništvu posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni, če se 
zaradi take naknadne vgradnje spremenijo podatki o vozilu, vpisani v prometno 
dovoljenje;  

 

 5. potrdilo o skladnosti oziroma soglasje k registraciji, če gre za vozilo, za katero 
mora biti v skladu z zakonom taka listina izdana, v kolikor to ni razvidno iz 
evidence registriranih vozil;  

 

 6. dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za 
javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov;  

 

 7. dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, če to ni razvidno iz evidence registriranih 
vozil;  

 

 8. dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu;   

 9. dokazilo o plačilu predpisanih taks in drugih obveznosti;   

 10. dokazilo o istovetnosti stranke (za fizične osebe veljavna listina, opremljena s 
fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravne osebe pa dokazilo o 
registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe);  

 

 11. soglasje uporabnika vozila iz 15. člena tega pravilnika, kjer pride v poštev;   

 12. vozniško dovoljenje uporabnika vozila, če podatka o veljavnosti vozniškega 
dovoljenja za kategorijo vozila, ki se registrira, ni mogoče dobiti iz uradne evidence 
o voznikih;  

 

 13. dokazila, ki so potrebna na podlagi drugih predpisov.   

 Za vozila iz drugega odstavka 31. člena zakona se nespornost lastništva ugotavlja v 
ugotovitvenem postopku po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek. 
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Število dodatnih listov: 
 
Zapisnik prebran in s strani prisotnih nanj: 
 
  ni bilo podanih pripomb, 
 

 so podane naslednje pripombe 

  

  

  

  

 
 
Poročilo je sestavljeno v dveh enakih izvodih od katerih enega dobi podjetja. 
 
 
<<stranka ime in priimek>>      <<nadzornik ime in priimek>> 

 



                                                       PROGRAM NOTRANJEGA IN  STROKOVNEGA NADZORA 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 151 od 169   

Priloga 7. o: Protokol o nadzoru kontrolnega organa 
 
Številka: 37137-____________________ 

Sklic: ______________________________ 

Datum:______________________________ 
 
ZADEVA: PROTOKOL O NADZORU KONTROLNEGA ORGANA 
 
Skladno s 27. členom Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 
105/09,9/10), je opravljen pregled pooblaščenega kontrolnega organa, pri izvajanju nalog 
po tem pravilniku.  
 
 
POOBLAŠČENI KONTROLNI ORGAN: 
 

a. Strokovna organizacija – SO b. Tehnična služba - TS 

 

Naziv: 

Naslov: 

Lokacija izvajanja dejavnosti: 

Tehnični predpis za opravljanje nalog: a) 57. člen Pravilnika 
b) Akreditacija po standardu SIST EN ISO/IEC 

17020 
c) Akreditacija po standardu SIST EN ISO/IEC 

17025 

Vrsta postopka: 

-  homologacija vozil, kategorij:  

-  posamična odobritev vozil, kategorij:  

-  posamična odobritev predelanih 

vozil, kategorij: 

 

-  identifikacija in ocena tehničnega 

stanja vozil, kategorij: 

  

 
Pregled je opravil: _______________________ 
 



                                                       PROGRAM NOTRANJEGA IN  STROKOVNEGA NADZORA 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 152 od 169   

Priloga 7. p: Zapisnik o nadzoru kontrolnega organa 
 
 

ZAPISNIK PREGLEDA 
 
Datum pregleda:________________________ 
 
Prisotni s strani pooblaščenega kontrolnega organa: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 

I. NAMEN PREGLEDA:  
 

Pregled dokumentarnega gradiva (način izpolnjevanja dokumentov, izpis potrdila o 
skladnosti, arhiviranje), pregled izvajanja postopkov in upoštevanje navodil 
homologacijskega organa pri izvajanju postopkov ugotavljanja skladnosti vozil. 
 
 

II. ZAPISNIK O PREGLEDU:  
 
 

1. Pregled izvedbe postopkov Ugotovitev 

a) navodila za izvajanje postopkov: 
 

Navodila za izvajanje postopkov so del: 
a) poslovnika kakovosti 
b) samostojnih navodil 
 
Navodila                     so            -              niso  
ustrezno arhivirana: 

• dostopna strokovnemu osebju 

• vodena po datumih dospetja 
 

b) arhiviranje dokumentacije : 
 
 

Način: 
 
in                     je            -          ni 
ustrezno arhivirana: 

• protipožarna omara  

• protipožaren prostor 

• tehnično varovan prostor 

• zadeve pregledno označene in urejene  

• hitro dostopne 
 

c) Nedokončane zadeve:  Kontrolni organ v arhivu   nedokončane zadeve 
                    ima         -          nima  
 
V zadevi vzrok čakanja         je     -      ni        naveden  
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Nedokončane zadeve       so       -       niso      arhivirane 
kot ostala dokumentacija 
 

d) notranji nadzor nad izvajanjem 
postopkov: 

 

Plan nadzora za tekoče leto     je     -     ni          izdelan 
Nadzor je bil v tekočem letu  opravljen  
      1x     -       2x      -     še ni bi opravljen   
Nadzor je bil izveden: 

- arhivska mapa št.  
 
Rezultati nadzora             so      -      niso      
skladni z dejanskim stanjem  
 

e) arhiviranje fotografij  
 

Fotografije se arhivirajo: 

• v papirni obliki 

• na CD-ju 

• na računalniku (elektronska oblika skladno z 
navodilom) 

• na USB ključu 
 
in                     so      -      niso                   označene: 

• z datumom nastanka 

• s številko vloge 
 

g) pregled prostorov Prostori zagotavljajo neodvisnost in nepristranskost 
postopka  

da      -      ne 
 

h) Oprema za izvedbo postopkov Kontrolni organ opravlja v prostorih tudi  
- dejavnost tehničnih pregledov       da    -    ne 
- strokovno osebje ima za dostop do programske 

opreme vsak svoje geslo                da    -    ne 
 

 
 

2. Pregled zadev (seznam dokumentov, 
označevanje…) – številka zadeve: 
__________________________________ 
__________________________________ 

Ugotovitev 

a) seznam dokumentov (vloga, kopija tujega 
prometnega dovoljenja, ES- certifikat o 
skladnosti – COC, dokazilo o lastništvu, 
kopija carinske listine, zapis o pregledu 
vozila, poročilo o kontroli, kopija izdanega 
potrdila o skladnosti, kopija odločbe o 
zavrnitvi, potrdilo o plačanem DMV, 
fotografije vozila, pooblastilo, 
dokumentacija o predelavi vozila ali 

Seznami dokumentov za zadeve   so  –   so delno   
-  niso   izdelani  
 
V zadevah   so  –   so delno   -  niso  navedeni in 
priloženi dokumenti za predmetno zadevo.  
 
Dokumenti v zadevah   so  –   so delno   -  niso  
označeni in podpisani (sledljivost) 
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posamični odobritvi vozila, druge listine) 

 
 

3. Pregled dokumentov 
(izpolnjevanje, skladnost s prejetimi 
dokumenti, podpisi): 
 
 

Ugotovitev 

a) vloga  vložnika 
 

Vloge vložnikov so – so delno - niso ustrezno 
izpolnjene 
 

b) zapis o pregledu vozilaz virom 
podatkov 
 

Iz zapisa o pregledu vozila  je – je delno - ni 
razvidno, da je vozilo pregledano po navodilih DRSC 
in kdo je izvajal pregled 
 

c) poročilo o kontroli Iz poročila o kontroli-- so –- so delno -- niso  
razvidni rezultati kontrole  
 

d) Priloga - potrebni podatki in vir 
podatkov 

Priložene so – delno - niso  potrebne listine  

e) kopije izdanih potrdil o skladnosti 
 

Potrdila o skladnosti  so – so delno - niso  pregledno 
in pravilno izpolnjena, skladna s priloženimi 
dokumenti ter podpisana s strani pooblaščenih oseb 
 

f) fotografije So – so slabo - niso  pregledne in jih    je - ni     
ustrezno število 
 

g) druge listine 
 

Druge listine  so – so delno - niso  ustrezno 
označene (sledljivost dokumentov)  
 

h) potrdilo o plačilu DMV 
 

Preverjeno v elektronski bazi DURS:            da    -    ne   
in       je      -      ni      priloženo spisu 
 

i) izjava o emisijski ustreznosti vozila Izdelana in izdana v skladu z navodili 
homologacijskega organa:                      da      -      ne 
- postopek se začne z vlogo                        da     -  

ne 
- izdelan je zapis o pregledu vozila            da      -      

ne  
- izjava priložena arhivski mapi                 da      -      

ne                                               
- izdan sklep o prekinitvi postopka, če stranka ne 

konča postopka pri kontrolnem organu, ki je 
izdal izjavo 

da      -      ne   -    ni potrebno 
- pridobitev kopije izjave, če je stranka pridobila 

izjavo    pri drugem kontrolnem organu  



                                                       PROGRAM NOTRANJEGA IN  STROKOVNEGA NADZORA 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 155 od 169   

da      -      ne    -    ni potrebno 
 

 
 

III. UGOTOVITVE  IN ZAKLJUČKI: 
 

Zap.št.  
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Izjava predstavnika kontrolnega  organa: 

 

 

 

 
Zapisnik je bilo prebrano in nanj    so   -   niso    pripombe. Predstavnik vložnika s podpisom 
potrdi seznanjenost in ustreznost ugotovitev. 
 
   
 
Kraj:  

 
Datum: 

 

  
 
 
KONTROLNI ORGAN 

JAVNA AGENCIJA RS  
ZA VARNOST PROMETA 

Ime in priimek                                         podpis  

  
 

Jože Hribar, univ.dipl.inž.str. 
višji svetovalec področja I,  

 

  
_____________________________________________ 

 
 
Vročiti:  
- kontrolni organ  
Vložiti: 
- zbirka dokumentarnega gradiva 
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Priloga 7. r: Zapisnik internega nadzora – identifikacija in ocena tehničnega stanja vozil 
 

ZAPISNIK INTERNEGA NADZORA  št. 
Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozil 

 
Interni nadzor je izveden v skladu z Obveznim navodilom o izvajanju postopka identifikacije in ocene 
tehničnega stanja vozila št. 37136-2/2010/4 
 

I. IZVAJA SE NADZOR (ustrezno obkroži):           prvi  drugi  izredni 
  

 
II. KONTROLIRANI POSTOPKI 

 
 

Zap. 
št. 

KONTROLIRANI POSTOPKI UGOTOVITVE 

1 
ARHIVSKA MAPA ŠT.: 
Ni seznama dokumentov, manjkajo dokumenti iz 
seznama, dokumenti niso zavedeni v seznamu 

 

2 
SLEDLJIVOST DOKUMENTOV 
 Dokumenti v zadevi niso ustrezno označeni, da so sledljivi 

 

3 

VLOGA 
Neizpolnjeni potrebni podatki v obrazcu , nepravilni 
podatki (računi, PD, COC), neskladni z dokumenti in 
vozilom, manjkajo priloge (PD, TUV..), dokumenti niso 
čitljivi, ni pooblastila, ni vloge, manjkajo druga dokazila za 
izvedbo postopka 

 

4 

ZAPIS O PREGLEDU VOZILA 
Neizpolnjeni potrebni podatki v obrazcu, nepravilni 
podatki (neskladni z dokumenti in vozilom, neustreznost 
pregleda, manjka število km …), čitljivost dokumenta, 
postopek se izvaja za že registrirano vozilo, ni zapisa o 
pregledu 

 

5 

ZBIR PODATKOV  
Neizpolnjeni potrebni podatki v obrazcu ,nepravilni 
podatki (neskladni z dokumenti in vozilom), napačen vir 
podatka, čitljivost dokumenta, ni zbira podatkov 

 

6 

KONTROLNO POROČILO  
Neizpolnjeni potrebni podatki v obrazcu , nepravilni 
podatki (neskladni z dokumenti in vozilom), čitljivost 
dokumenta, ni kontrolnega poročila 

 

7 

POTRDILO O SKLADNOSTI  
Neizpolnjeni potrebni podatki v obrazcu , nepravilni 
podatki (neskladni z dokumenti in vozilom), neevropska 
vozila, napačna emisijska direktiva, napačna VIN, napačne 
opombe, ni potrdila, 

 

8 
IZPIS O UKRADENIH VOZILIH 
Ni izpisa iz baze ukradenih vozil 

 

9 

POTRDILO O PLAČILU DMV  
Manjka potrdilo DMV (pred izdajo potrdila o skladnosti 
SB), manjka e-izpis iz baze davkov (pred izdajo potrdila o 
skladnosti SB) 

 

10 
FOTOGRAFIJE  
Ni izdelano  predpisano število fotografij, nerazvidne 
fotografije 
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Postopek pregledane arhivske mape sta izvedla: 

Strokovni delavec: 
: 

Upravni delavec/ka: 

 
 

III. KONTROLA IZVEDBE POSTOPKA 
 

Zap.št. IZVEDBA POSTOPKA UGOTOVITVE 

1 

Sprejem in komunikacija s stranko 
 
 
 
 

 

2 

Priprava na izvajanje, pregled vloge (kategorija vozila, 
ES-homologacija..) 
 
 
 
 

 

3 

Izvedba postopka 
 
 
 
 
 
 

 

4 

Izpolnjevanje dokumentov 
 
 
 
 

 

5 
Varovanje podatkov  
 
 

 

6 
Upoštevanje neodvisnosti in nepristranskosti 
 
 

 

Postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila sta izvajala: 
Strokovni delavec: 
Upravni delavec/ka: 

 
   

DRUGO: 
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IV. NAČIN IN ROK ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI 
 

 

 

 

 

 

 
 

V. UKREPI ZA PREPREČEVANJE NEPRAVILNOSTI 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

NADZOR OPRAVILI: 
 
Ime, priimek, položaj v podjetju in podpis: 
 
Ime, priimek, položaj v podjetju in podpis: 
 
 
 
Kraj in datum:  
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Priloga 7. s: Klasifikacija napak – ocenjevanje kontrolnih organov 
 
Ocenjevanje kontrolnih organov 

KLASIFIKACIJA NAPAK  
 

Zap. 
št.. 

Vsebina ocenjevanja Obrazložitev vsebine Ocena Opombe 

1 Arhivska mapa 
Ni seznama zadev, manjkajo dokumenti iz seznama, 
dokumenti niso zavedeni v seznamu 

6 
 

2 Sledljivost dokumentov 
Dokumenti v zadevi niso ustrezno označeni, da so 
sledljivi 

4 
 

3 Vloga 

Neizpolnjeni potrebni podatki v obrazcu , nepravilni 
podatki (računi, PD, COC), neskladni z dokumenti in 
vozilom, manjkajo priloge (PD, TUV..), dokumenti niso 
čitljivi, ni pooblastila, ni vloge, računi za storitve nimajo 
številke SB, manjkajo druga dokazila za izvedbo 
postopka, podpis neodgovorne osebe 

9 

 

4 Zapis o pregledu vozila 

Neizpolnjeni potrebni podatki v obrazcu, nepravilni 
podatki (neskladni z dokumenti in vozilom, neustreznost 
pregleda, manjka število km …), nečitljivost dokumenta, 
račun za storitve nima št. potrdila o skladnosti, postopek 
se izvaja za že registrirano vozilo, ni zapisa o pregledu, 
podpis neodgovorne osebe 

9 

 

5 Zbir podatkov 

Neizpolnjeni potrebni podatki v obrazcu , nepravilni 
podatki (neskladni z dokumenti in vozilom),napačen vir 
podatka, nečitljivost dokumenta, ni zbira podatkov, 
podpis neodgovorne osebe 

9 

 

6 Potrdilo o skladnosti 

Neizpolnjeni potrebni podatki v obrazcu , nepravilni 
podatki (neskladni z dokumenti in vozilom), neevropska 
vozila, napačna emisijska direktiva, napačna VIN, 
napačne opombe, ni potrdila, podpis neodgovorne 
osebe 

10 

 

7 
Izpis o ukradenih vozilih 

 
Ni izpisa iz baze ukradenih vozil 

10 
 

8 Potrdilo o plačilu DMV 
Manjka potrdilo DMV (pred izdajo potrdila o skladnosti 
SB), manjka e-izpis iz baze davkov (pred izdajo potrdila o 
skladnosti SB) 

10 
 

9 Fotografije 
Ni izdelano  predpisano število fotografij, nerazločne 
fotografije, ni zadostno število fotografij, 

9 
 

10 Izvedba postopka na terenu 
Postopek se ne izvaja na določenih terenskih lokacijah ali 
ne v prostorih kontrolnega organa 

8 
 

Število točk 84  

11 
Kontrolno poročilo – 
poročilo o kontroli 

Neizpolnjeni potrebni podatki v obrazcu, nepravilni 
podatki (neskladni z dokumenti in vozilom), 
nečitljivost dokumenta, ni kontrolnega poročila, podpis 
neodgovorne osebe 

9 

 

Število točk, z upoštevanjem kontrolnega poročila (akreditiranI KO) 93  

12 Odzivnost 
Neupoštevanje določenega roka za oddajo dokumentov 
pretečen rok oddaje dokumentov; spremembe 
zahtevanih podatkov niso posredovane s strani KO 

8 
 

13 Upoštevanje navodil AVP Neupoštevanje navodil, ki jih prejme KO od AVP 8  

14 Arhiviranje dokumentacije 
Dokumentacija je v nezavarovanih prostorih in dostopna 
nepooblaščenim osebam 

6 
 

15 Notranji nadzor 
Neizpolnjevanje navodila - 2x letno izvajanje notranjega 
nadzora 

5 
 

Skupno število vseh točk 120  
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KRITERIJ OCENJEVANJA KONTROLNIH ORGANOV: 
 

Število točk Ocena KO Številčna 
vrednost 

Ukrepi SKUPINE 

1x- pisno opozorilo 

2x - pisno opozorilo  
 

0  -  8 
Zelo dobro 5 

3x - pisni opomin 

A   
napake, ki ne vplivajo na 

postopek 

1x- pisno opozorilo 

2x - pisni opomin 

3x - pisni opomin 
8,5 - 20 ustrezno 4 

4x - razgovor 

1x- pisno opozorilo 

2x - opomin 

3x - razgovor  20,5 - 30 
Manj 

ustrezno 
3 

4x - podaljšanje pooblastila 
čez pol leta po preteku  

B 
napake, včasih večje, vendar KO 

upošteva navodila AVP 

1x- pisno opozorilo 

2x - pisni opomin 

3x - razgovor  30,5 - 60 slabo 2 

4x – ukrep – odvzem 
pooblastila 

1x- pisno opozorilo 

2x - razgovor 
več kot  60,5 Zelo slabo 1 

3x – ukrep  -  odvzem 
pooblastila 

C 
Napake se ponavljajo, večje 

napake, neupoštevanje navodil 
AVP, kljub večkratnemu 

opozarjanju, napake vplivajo na 
postopek 

Ocena za KO nastane s seštevkom posameznih vrednosti iz kriterija ocenjevanja, deljeno s številom 
ocenjevalnih vrednosti.  
Verzija 3 – 15.01.2010 – Hribar Jože 

 
Številka: 37137-____________________ 

Sklic: ____________________________ 

Datum:______________________________ 
 
Zadeva: ZAPISNIK O PREGLEDU VLOGE VLOŽNIKA ZA  

a) STROKOVNO ORGANIZACIJO - SO 
b) TEHNIČNO SLUŽBO - TS 

 
Zveza: Vloga št. __________________________ , prejeta na javno agencijo 

dne__________________ 
 

Vložnik:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________ 

 
Skladno z 55. in 58. členom Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010 – v 
nadaljnjem besedilu: Zakon o motornih vozilih) in vlogo vložnika, prejeto na Javno agencijo 
RS za varnost prometa (v nadaljevanju javna agencija), Trdinova 8, Ljubljana, je opravljen 
pregled izpolnjevanja pogojev za pridobitev pooblastila in izdelan 
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Priloga 7. š: Zapisnik pregleda – ustna obravnava z ogledom pri vložniku 
 

ZAPISNIK PREGLEDA – USTNA OBRAVNAVA Z OGLEDOM PRI VLOŽNIKU 
 

 
Namen pregleda: Pregled vložnika o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog za: 
 
a) Identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozil – IOTSV, 

kategorije__________________________ 

b) Posamično odobritev vozil – POV, kategorije 

___________________________________________ 

c) Posamično odobritev predelanih ali popravljenih vozil – POPV, 

kategorije____________________ 

d) Homologacija vozil, 

kategorij________________________________________________________ 

 
 
Lokacija pregleda: 

Datum pregleda: 

 

 

 

 

S strani vložnika pri pregledu navzoči: 
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Priloga 7. t: Pregled vloge – izpolnjevanje pogojev 
 
 

PREGLED VLOGE – IZPOLNJEVANJE POGOJEV 
 
 
Vsebina pregleda in ugotovitve: 
Obkrožiti odgovor, ugotovitve podati ob posamezni točki. 
 
1. Plačilo upravne takse (Zakon o upravnih taksah)(uradno prečiščeno besedilo)/ZUT-UPB5(Uradni list 

RS, št.106/2010) 
 

 Plačana 

Taksa za vlogo (tarifa  številka 1) da    ne 

Taksa za odločbo (tarifa številka 3) da    ne 

Dokument je priloga k vlogi da    ne 

Dokument je ob ustni obravnavi: - pridobljen – priloga  
                                                     - dan na vpogled 

da    ne 
da    ne 

 
 

 
2. Izpisek iz sodnega registra oziroma druge evidence (Zakon o splošnem upravnem postopku 

(uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB2)(Uradni list RS, št. 24/2006,126/2007,65/2008,8/2010) 

 

Izpisek iz sodnega/poslovnega registra izdan na ime vložnika št. da     ne 

Vložnik je registriran za tehnično preizkušanje in analiziranje, šifra 71200 in splošno 
dejavnost javne uprave, šifra 84.110 

da     ne 

Dokument je priloga k vlogi da     ne 

Dokument je ob ustni obravnavi: - pridobljen – priloga  
                                                     - dan na vpogled 

da     ne 
da     ne 

 
 

 
3. Tehnični predpis, na podlagi katerega želi vložnik opravljati naloge ugotavljanja 

skladnosti ter opredelitev vrste, področja in obsega nalog in proizvodov 
 

3.1 prva točka prvega odstavka, 57. člena Zakona o motornih vozilih, Strokovna 
organizacija za identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozil, po 21., 22., 23., 24. in 
25 členu Zakona o motornih vozilih, za vozila 
kategorije:_______________________________________________________ 

 
3.2 četrta točka, prvega odstavka, 56. člena Zakona o motornih vozilih, Tehnična služba 

za strokovne naloge v postopku posamične odobritve vozil po splošnih zahtevah, po 
17. in 18. členu, Zakona o motornih vozilih, za vozila 
kategorije:_______________________________________________ 

  
3.3 šesta točka, prvega odstavka, 56. člena Zakona o motornih vozilih, Tehnična služba 

za izvajanje postopkov posamične odobritve predelanega ali popravljenega vozila, 
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po 19. členu, Zakona o motornih vozilih, za vozila 
kategorije:_______________________________________________ 

 
4. Listine, s katerimi se izkazuje usposobljenost za izpolnjevanje zahtev tehničnega 

predpisa  
SIST EN ISO/IEC 17020:2004, tip C 

 

Akreditacijska listina po tem standardu je izdana, št. da     ne 

• na ime vložnika oz.  

• lokacijo dejavnosti 

da     ne 
da     ne 

Dokument je priloga vlogi da     ne 

Dokument je ob ustni obravnavi: - pridobljen – priloga  
                                                     - dan na vpogled 

da     ne 
da     ne 

 
 

5. Strokovno usposobljeno osebje, potrebna oprema in prostori (58. člen Zakona o motornih 

vozilih) 
 
5.1 Strokovno osebje za izvedbo postopka: 
 

Ime in priimek  Zahteve  standarda  
SIST EN ISO/IEC  17020 

Opombe 

 da        ne  

 da        ne  

 da        ne  

 da        ne  

 da        ne  

 da        ne  

 
 

 
5.2 Osebje za upravne postopke:  
 

Ime in priimek Izpit iz ZUP-a 

 da        ne 

 da        ne 

 da        ne 

 da        ne 

 da        ne 

Dokument je priloga k vlogi da        ne 

Dokument ob ustni obravnavi: - pridobljen – priloga  
                                                                     - dan na vpogled 

da        ne 
da        ne 
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5.3 Oprema za izvedbo postopkov: 
 

Vložnik ima potrebno opremo za izvedbo postopkov  da     ne 

Seznam opreme je priloga k vlogi da     ne 

Seznam opreme je ob ustni obravnavi: - pridobljen – priloga  
                                                              - dan na vpogled 

da     ne 
da     ne 

Oprema je umerjena – kalibrirana  da     ne 

 
 

 
5.4 Programska oprema: 
 
Dobavitelj programske opreme: ______________________, naziv prog. 
opreme:_____________________ 
 

• Programska oprema omogoča dostop do baz podatkov o vozilih, ki jih 
vodi homologacijski organ 

da     ne 

• Strokovno in upravno osebje ima za dostop do programske opreme, vsak 
svoje geslo 

da     ne 

 
 

 
5.5 Lokacija: 
 

Vložnik postopke izvaja na:   

• sedežu kontrolnega organa  da     ne 

• na terenu, v skladu z Usmeritvami za izvedbo postopkov ugotavljanja 
skladnosti vozil na terenu  B 25-01.10.2012 – R2.0 

da     ne 

 
 

 
5.6 Prostori: 
 

Vložnik postopke izvaja:   

• V lastnih prostorih da     ne 

• V prostorih, ki jih vložnik uporablja v skladu z pogodbo št. da     ne 

• Prostori omogočajo varen dostop do vseh območij, kjer so potrebni posegi 
med kontrolo vozila,  

da     ne 
 

• Delovna mesta oseb, ki izvajajo splošno upravni postopek so urejena na način, 
da nepooblaščene osebe nimajo dostopa do osebnih podatkov drugih 
strank.(Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim 
gradivom, Uradni list RS, št. 91/2001 

da     ne 
 

Dokument je priloga vlogi da     ne 

Dokument je ob ustni obravnavi: - pridobljen – priloga  
                                                     - dan na vpogled 

da     ne 
da     ne 
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6 Zavarovanje odgovornosti za izvajanje dejavnosti 

 

• Zavarovanje odgovornosti iz naslova dejavnosti je sklenjeno,  
št. zav. police 

da     ne 
 

• Dokument je priloga k vlogi da     ne 

• Dokument je ob ustni obravnavi: - pridobljen – priloga  
                                                            - dan na vpogled 

da     ne 
da     ne 

 
 

 
7 Dokumentacija iz katere je razviden način izvajanja zahtevanih nalog  

 

• Poslovnik kakovosti kontrolnega organa – izdaja št. da     ne 

• Navodilo za izvajanje postopkov:  

� identifikacija in ocean tehničnega stanja vozil, kategorij: da     ne 

� posamična odobritev vozil, kategorij: da     ne 

� posamična odobritev predelanega in popravljenega vozila, kategorij: da     ne 

� homologacija vozil, kategorij: da     ne 

 
 

 
 

7.1  Pregled vsebine postopkov – pregled 
dokumentacije in usklajenost z Usmeritvami 
homologacijskega organa 

Skladnost z 
Usmeritvami 

Opomba 
 

a) Pregled vloge da   ne 
 

 

b) Pregled predložene dokumentacije  da   ne 
 

 

c)  Identifikacija vozila  da   ne 
 

 

d) Ocena tehničnega stanja vozila  
 

da   ne 
 

 

e) Opis postopkov predelave vozila da   ne 
 

 

f) Priprava podatkov za izpis potrdila o 
skladnosti  (Zbir podatkov z virom podatkov) 

da   ne 
 

 

g) Izdelava kontrolnega poročila da   ne 
 

 

h) Izdelava potrdila o skladnosti ali odločbe o 
zavrnitvi potrdila o skladnosti za vozilo 
oziroma vpis predelave 

da   ne  

i) Potrdilo o plačanem davku na motorna vozila 
– izjava o emisijski ustreznosti vozila;  

da   ne 
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j) Pregled ukradenih vozil 
 

da   ne  

k) Arhiviranje dokumentacije (trajno v 
protipožarnih prostorih) 

da   ne 
 

 

l) Postopek nadzora nad izvajanjem postopkov 
(v skladu z navodili homologacijskega organa 
2x letno) 

da   ne  

m) Zbirka homologacijskih in drugih tehničnih 
predpisov 

da   ne 
 

 

 
 

 
8 Organizacijska struktura z opisom medsebojnih razmerij posameznih organizacijskih 

enot 
 

Organizacijska struktura z opisim medsebojnih razmerij posameznih organizacijskih 
enot je:   

 

• Navedena v Poslovniku kakovosti vložnika št.  da     ne 

• Samostojen dokument da     ne 

Dokument je priloga vlogi da     ne 

Dokument je ob ustni obravnavi: - pridobljen – priloga  
                                                     - dan na vpogled 

da     ne 
da     ne 

 
 

 
9 Neodvisnost in nepristranskost v razmerju do pravnih in fizičnih oseb, ki so neposredno 

ali posredno povezane s proizvodom, katerega skladnost se ugotavlja (v skladu s  

standardom SIST EN ISO/IEC 17020) 

 

Neodvisnost in nepristranskost  

• Dokumentiran postopek dela zagotavlja, da osebje ni pod komercialnimi, 
finančnimi in drugi pritiski, ki bi lahko vplivali na njihovo odločitev. 

 
da     ne 

• Postopki dela so organizirani na način strankinega ne vpliva na odločitve. da     ne 

• Vložnik je vpleten v oblikovanje, izdelavo, dobavo, montažo, uporabo ali 
vzdrževanje motornih vozil, njihovih rezervnih delov in opreme. 

da     ne 

• Pri vložniku sta / so oblikovanje / izdelava / dobava / montaža / servisiranje 
/vzdrževanje motornih vozil, njihovih rezervnih delov in opreme  ter izvedba 
postopkov,  izvedena s strani iste osebe. 

da     ne 

• Vložnik je kapitalsko, organizacijsko oz. drugače povezan s strankami. da     ne 

Opomba: 
 
 

 
10 Poslovna tajnost (v skladus  standardom  SIST EN ISO/IEC 17020  in Uredbo o poslovanju organov javne 

uprav z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/2001) 

 

Poslovna tajnost in zavarovanje osebnih podatkov strank  
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• Vložnik ima dokumente o varovanju osebnih podatkov.  da    
ne 

• Dokumenti o varovanju osebnih podatkov (interni akt, katalog zbirk 
os.podatkov) so v prilogi. 

 da    
ne 

• Prostori so varovani s protivlomno alarmno napravo in vezani na varnostni 
dežurni center. 

 da    
ne 

• Vstop v prostor do centralnega računalnika organizacije je dostopen samo 
pooblaščenim osebam. 

 da    
ne 

• Zaposleni imajo za zagon programske opreme z dostopom do računalniške 
baze homologacijskega organa osebna gesla. 

 da    
ne 

• Programska oprema je varovana s programsko opremo – požarnim zidom 
proizvajalca: 

 da    
ne 

• Delovna mesta oseb, ki izvajajo splošno upravni postopek so urejena na 
način, da nepooblaščene osebe nimajo dostopa do osebnih podatkov 
drugih strank. 

 da    
ne 

Opomba: 
 
 

 
11 Dodatne opombe in ugotovitve: 

 

Zap.št. Opombe oz. ugotovitve 
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13. Stroški postopka 
 

Stroški postopka ustne obravnave se obračunajo v skladu s prvim odstavkom 113. 
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB2)(Uradni list 

RS, št. 24/2006,126/2007,65/2008,8/2010) 

da     ne 

 
 

14. Zaključek ustne obravnave 
 

Ustna obravnava z ogledom se:   

• zaključi  da     ne 

• se prekine s točko ______tega poročila da     ne 

 
 

 
15. IZJAVA VLOŽNIKA 
 

 

 

 

 
Zapisnik je bil prebran in nanj    so   -   niso    pripombe. Predstavnik vložnika s podpisom 
potrdi seznanjenost in ustreznost ugotovitev. 
 
Kraj:_____________________________  

Datum:___________________________  

 
 

 

JAVNA AGENCIJA RS  
ZA VARNOST PROMETA  

VLOŽNIK: 
Ime in priimek                                     Podpis 

 
________________________________________ 

Jože Hribar, univ.dipl.inž.str. 
Višji svetovalec področja I ________________________________________ 
 

________________________________________ 
  

Prejme:  
-  Vložnik  
Vložiti:  
-  Zbirka dokumentarnega gradiva  
 


