
1 

 

POROČILO O ANALIZI TESTNIH NALOG TEORETIČNEGA DELA VOZNIŠKEGA IZPITA 

Dodatne (posebne) vsebine za kategorijo B 

 

Na javni agenciji je bila opravljena analiza testnih nalog (vprašanj z odgovori; v nadaljevanju: TN) 

teoretičnega dela vozniškega izpita, in sicer na podlagi analize podatkov o tem, kako so kandidati 

odgovarjali na posamezna vprašanja iz dodatnih (posebnih) vsebin, ki se nanašajo izključno na 

kategorijo B. Vse TN, pri katerih je bil delež napačnih odgovorov več kot 20 odstoten, so se temeljito 

preučile. Povsod, kjer se je presodilo, da je mogoče vplivati na uspešnost kandidatov z določenimi 

spremembami, so se te tudi naredile, nekaj TN pa se je tudi izločilo. Analiza je vključevala podatke za 

obdobje od 29. novembra 2014 do 10. julija 2015. 

Na nekaterih področjih izstopajo posamezne TN, drugod pa je to bolj ali manj značilno za celotno 

tematiko. Takšne tematike so predvsem: 

• Omejitve hitrosti 

• Vzvratna vožnja (pravila in načini) 

• Lega vozila glede na smerno vozišče in glede na prometni pas 

• Prevoz tovora na zunanjem prtljažniku 

• Vleka pokvarjenega vozila 

• Vožnja v zimskih razmerah 

• Splošno o elementih pasivne in aktivne varnosti v osebnem avtomobilu 

• Pnevmatike 

• Sistem proti blokiranju koles (ABS) 

• Pravilna namestitev varnostnega pasu 

 

V nadaljevanju je nekaj primerov TN z velikim deležem napačnih odgovorov: 

 

Z vozniškim dovoljenjem kategorije B smete voziti tudi: 

a) Motorna vozila kategorije AM. 

b) Motorna vozila kategorij B1 in G. 

c) Motorna vozila kategorije F. 

d) Motorna vozila kategorije C1. 



2 

 

Če opravim vozniški izpit kategorije B na vozilu z avtomatskim menjalnikom: 

a) Smem voziti vse vrste motornih vozil te kategorije. 

b) Smem voziti le vozila te kategorije z avtomatskim menjalnikom. 

c) Mi ni treba opraviti programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov. 

 

Največ do koliko gramov alkohola na kilogram krvi lahko imate v organizmu, če niste voznik 

začetnik? 

a) Do 0,10 grama. 

b) Do 0,50 grama. 

c) Do 1,00 grama. 

d) Do 5,00 grama. 

 

Če porabimo za menjavo radijske postaje dve sekundi, bomo pri hitrosti vožnje 50 km/h prevozili, 

ne da bi imeli pogled usmerjen na cesto:  

a) Približno 10 metrov. 

b) Približno 30 metrov. 

c) Približno 60 metrov. 

d) približno 100 metrov. 

 

Vozite z več kot polovico nižjo hitrostjo od najvišje dovoljene, za vami pa se je začela nabirati 

kolona vozil, ki vas ne more varno prehiteti. Kako ravnate? 

a) Vklopim varnostne utripalke. 

b) Na prvem primernem kraju se umaknem z vozišča in pustim kolono vozil mimo. 

c) Odprem okno in z roko nakažem voznikom za sabo, naj me prehitijo. 

d) Dodatno zmanjšam hitrost vožnje, da me vozila lažje prehitijo.  
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Kje od naštetega je vzvratna vožnja prepovedana?  

a) Na hitri cesti. 

b) Na avtocesti. 

c) Na delu ceste, kjer je prepovedana ustavitev. 

d) V predoru. 

 

Ali smete zapeljati vzvratno z neprednostne na prednostno cesto? 

a) Ne, saj je to prepovedano. 

b) Da, če sem se prej prepričal, da je cesta prazna. 

c) Da, če mi pri tem kdo pomaga. 

d) Da, če sem vklopil varnostne utripalke. 

 

Kaj od navedenega spada v zimsko opremo osebnega avtomobila? 

a) Ustrezne zimske pnevmatike na vseh kolesih. 

b) Ustrezne poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa. 

c) Poletne pnevmatike z najmanj 2,5 mm globokimi kanali dezena. 

d) Zimske pnevmatike na prednjih kolesih. 

 

Z vgrajenim ustreznim zadrževalnim sistemom mora biti med vožnjo zavarovan: 

a) Otrok, manjši od 150 cm. 

b) Samo otrok, manjši od 120 cm. 

c) Samo otrok, mlajši od šest let. 

Na zgornje vprašanje je več kot polovica kandidatov odgovorila napačno! 

 

Kje smemo parkirati motorno vozilo na cesti z dvosmernim prometom?  

a) Le na desni strani v smeri vožnje. 

b) Le na levi strani v smeri vožnje. 
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c) Na levi in na desni strani v smeri vožnje. 

d) Na polju za usmerjanje prometa na sredini vozišča. 

 

V katerih navedenih primerih ne smemo vleči pokvarjenega osebnega avtomobila z vrvjo? 

a) Če temu avtomobilu ne deluje delovna zavora. 

b) Če temu avtomobilu ne deluje naprava za upravljanje (krmilni mehanizem). 

c) Če je ta avtomobil starejši od 10 let. 

d) Če je ta avtomobil neregistriran. 

 

Kakšna je naloga elementov pasivne varnosti v osebnem avtomobilu?   

a) Zmanjšujejo možnost nastanka prometne nesreče. 

b) Skrbijo, da v primeru prometne nesreče ne bi prišlo do poškodb voznika in potnikov oz. da so 

poškodbe čim manjše. 

 

Zakaj je pomembno, da pravilno držimo volan? 

a) Da se izognemo morebitnim poškodbam ob aktiviranju varnostne zračne blazine. 

b) Da lahko pravilno vrtimo volan. 

c) Da se lahko ob nenadni oviri hitro in pravilno odzovemo s spremembo smeri. 

d) Da so obvolanske ročice na dosegu prstov. 

 

V katerih od navedenih primerov moramo na vozilu vklopiti varnostne utripalke? 

a) Kadar smo zadnji v ustavljeni koloni vozil izven naselja. 

b) Vselej, kadar parkiramo za kratek čas tam, kjer to ni dovoljeno. 

c) Kadar med vožnjo po avtocesti opazimo, da se kolona vozil pred nami ustavlja. 

d) Kadar zaradi okvare vozila ustavimo na vozišču. 

 

Analiza je tudi potrdila izkušnja članov izpitnih komisij, ki so prisotni na teoretičnem delu vozniškega 

izpita, da imajo kandidati večkrat težave pri razumevanju TN zaradi skromnega besednega zaklada. 
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Tako se dogaja, da na vprašanje odgovorijo napačno, ker ne razumejo pravilno pomena določenih 

besed, pri čemer večkrat niti ne gre za strokovni izraz. Nekaj primerov: 

• preudarno 

• monotono 

• razsodno 

• prevoj 

• napere (pri motornem kolesu oz. kolesu z motorjem) 

• mavec (mavec na roki) 

• oglasni pano 

• galerija (kot cestni objekt) 

• aquaplaning 

• vožnja (voziti) s spremljevalcem 

• defenzivna vožnja 

• elementi pasivne/aktivne varnosti 

• oprtnica (kot priprava za omejevanje gibanja pri pritrjevanju tovora – kategoriji C in CE) 

• dezen 

• viadukt 

• nadvoz 

• podvoz 

• homologacija 

• zožitev 

• sočasno 

• posteljica (v zvezi s prevozom otrok v vozilu) 

• makadamska površina 
 

 

Pripravil: mag Borut Boc 


