
Katalog informacij javnega značaja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 
 
 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 

Odgovorna uradna oseba mag. Igor Velov, direktor 

Datum prve objave 
kataloga: 

16.03.2017 

Datum zadnje spremembe: 29.08.2017 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu 

https://www.avp-rs.si/o-agenciji/informacije-javnega-znacaja/katalog-ijz/ 
 

Druge oblike kataloga Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu 
Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 

Kontaktni podatki Naslov: Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01 478 89 50 
Elektronski naslov: info@avp-rs.si 

 
 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis delovnega 
področja organa 

Agencija je ustanovljena za izvajanje regulatornih, razvojnih, strokovnih in 
drugih nalog s področja voznikov in vozil, analitsko-raziskovalnih nalog, 
povezanih z varnostjo cestnega prometa, preventive, vzgoje, usposabljanja v 
cestnem prometu, neodvisnega preiskovanja dejavnikov za nastanek prometnih 
nesreč s smrtnim izidom ter strokovnih nalog za pripravo in izvedbo 
nacionalnega programa varnosti cestnega prometa. 

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot 

 Služba za splošne zadeve, Urška Naglič, 01 478 8970 
 Sektor za voznike, mag. Saša Jevšnik Kafol, 01 478 8810 
 Sektor za vozila, mag. Tomaž Svetina, 01 478 8432 
 Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa, Vesna Marinko, 

01 478 8957 
 Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, dr. Mateja Markl, 01 478 

8868 
 Sektor za vozniške izpite, Robert Gril, 01 478 8848 

Organigram organa Organigram AVP 
 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 

Pristojna oseba:  Urška Naglič, vodja Službe za splošne zadeve, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, 
01 478 8970, urska.naglic@avp-rs.si 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa 
(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Državni predpisi  Veljavni predpisi 
 Zakonodaja na področju prometa 
 Zakonodaja na področju vozil 
 Predpisi so dostopni tudi v Pravno-informacijskem sistemu Republike 

Slovenije 
 

Predpisi EU  Povezava na Portal EUR-Lex 
 Predpisi UNECE 

https://www.avp-rs.si/o-agenciji/informacije-javnega-znacaja/katalog-ijz/
https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2012/02/Organigram.pdf
https://www.avp-rs.si/zakonodaja-dokumenti-statistika/veljavni-predpisi/
http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/promet/prometna_politika/zakonodaja/#c10885
http://www.mzi.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/kopenski_promet/cestni_promet_in_logistika/podrocje_vozil/veljavni_predpisi/
http://www.pisrs.si/Pis.web/
http://www.pisrs.si/Pis.web/
http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm
http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html


2.d Seznam predlogov predpisov 

Predlogi predpisov  Povezava na Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije 
 Vladna gradiva v obravnavi 
 Povezava na Portal EUR-Lex 

 

2.eSeznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 
programskih dokumentov  

 Sprejeti strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih – povezave 
na ločene dokumente 
 

Programi, strategije: 
1. Program dela in finančni načrt  
2. Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za 

obdobje od 2013 do 2022  
3. Obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa 
4. Bela knjiga Načrt za enotni evropski prometni prostor 
5. Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu 
6. Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije 

 
Poročila, raziskave in smernice: 

1. Letna poročila 
2. Raziskave na področju varnosti cestnega prometa 
3. Poročilo o preiskovanju dejavnikov za nastanek prometnih nesreč 
4. Smernice za šolske poti    
5. Smernice za pregledovanje varnosti cest 

 
Drugi pomembni dokumenti: 

1. Tarifa o nadomestilu stroškov in plačilu storitev Javne agencije RS za 
varnost prometa 

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi 
organ 

Sektor za vozila 
 Homologacija vozila (nacionalna ali ES-homologacija, priznavanje tuje 

nacionalne homologacije) 
 Homologacija sistema, samostojne tehnične enote ali sestavnega dela  
 Posamična odobritev vozila  
 Izdajanje oziroma prodaja obrazcev potrdil o skladnosti, izdajanje 

dvojnikov, duplikatov in nadomestnih potrdil o skladnosti ter tehničnih 
podatkov o vozilih 

 Evidentiranje tipa vozila v RS (za tipe vozil, ki že imajo pridobljeno 
enotno evropsko homologacijo) 

 Dodeljevanje kode WMI proizvajalcem vozil (World Manufacturer 
Identifier) 

 Izdajanje dovoljenja za dajanje na trg, registracijo in začetek uporabe 
vozil zaključka serije  

 Izdajanje in odvzem pooblastila za opravljanje nalog registracijske 
organizacije 

 Izdajanje in odvzem pooblastila za izdajo dovoljenja za preskusno 
vožnjo in izdajo preskusnih tablic  

 Izdajanje in odvzem pooblastila tehnični službi za izvajanje strokovnih 
nalog v postopku homologacije vozila in homologacije delov, v postopku 
odobritve neoriginalnih in nehomologiranih delov in opreme vozil ter  v 

http://www.pisrs.si/Pis.web/
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm
https://www.avp-rs.si/o-agenciji/letni-programi/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201339&stevilka=1518
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201339&stevilka=1518
https://www.avp-rs.si/management-varnosti-cestnega-prometa/obdobni-nacrt-2015-2016/
https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2012/02/Bela_knjiga.pdf
https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2012/02/EU_2011-2020.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200658&stevilka=2426
https://www.avp-rs.si/o-agenciji/letna-porocila/
https://www.avp-rs.si/management-varnosti-cestnega-prometa/raziskave/
https://www.avp-rs.si/management-varnosti-cestnega-prometa/varna-cestna-infrastruktura/preiskovanje-dejavnikov-nastanka-prometnih-nesrec/
https://www.avp-rs.si/preventiva/solske-poti/
https://www.avp-rs.si/management-varnosti-cestnega-prometa/varna-cestna-infrastruktura/presoja-varnosti-cest/smernice-za-pregledovanje-varnosti/
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=TARI130
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=TARI130


postopku posamične odobritve vozila  
 Izdajanje in odvzem pooblastila tehnični službi za izvajanje postopka 

posamične odobritve predelanega ali popravljenega vozila  
 Izdajanje in odvzem pooblastila strokovni organizaciji za izvajanje 

 identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila 
 Izdajanje in odvzem pooblastila strokovni organizaciji za izvajanje 

tehničnega pregleda vozila 
 Izdajanje in odvzem pooblastila za izvajanje usposabljanja za izvajalce 

tehničnih pregledov in registracije vozil 
 Izvajanje izpita in preizkusa usposobljenosti  za izvajalce nalog, ki jih 

opravljajo strokovne organizacije in registracijske organizacije 
 Izvajanje strokovnega nadzora nad delom proizvajalcev vozil in njihovih 

pooblaščenih zastopnikov, tehničnih služb, strokovnih organizacij in 
registracijskih organizacij 

 
Sektor za voznike 
 

 Izdajanje odločbe za (čezmejno) opravljanje dejavnosti usposabljanja 
kandidatov za voznike  ter odločbe o izbrisu šole vožnje iz registra šol 
vožnje 

 Podeljevanje in odvzem pooblastila za izvajanje programa dodatnega 
usposabljanja voznikov začetnikov ter programa dodatnega 
usposabljanja za varno vožnjo  

 Izvajanje izpita ter programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja 
izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in 
za varno vožnjo  

 Izdajanje in podaljšanje dovoljenja za izvajanje skupinske delavnice o 
varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci 
cestnega prometa ter za izvajanje varne vožnje 

 Odvzem dovoljenja za izvajanje varne vožnje 
 Izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic 
 Izvajanje izpita ter izobraževanja in dodatnega usposabljanja učiteljev 

vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje  
 Podeljevanje pooblastila za izvajanje usposabljanja spremljevalcev 

izrednega prevoza 
 Podeljevanje pooblastila za izdajo mednarodnih vozniških dovoljenj 
 Odločanje o ugovoru zoper oceno vozniškega izpita  
 Izvajanje usposabljanja in preizkusa usposobljenosti za ocenjevanje na 

vozniškem izpitu ter dodatnega usposabljanja ocenjevalcev na 
vozniškem izpitu 

 Izvajanje strokovnega nadzora nad ocenjevanjem na vozniškem izpitu 
 Izvajanje strokovnega nadzora nad vsebino, obsegom, strokovnostjo in 

kakovostjo izvajanja dela subjektov, ki usposabljajo kandidate za 
voznike, izvajajo programa dodatnega usposabljanja za voznike 
začetnike in za varno vožnjo ter izvajajo programe izobraževanja in 
dodatna usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja 
voznikov začetnikov in za varno vožnjo 

 Izvajanje nalog pristojnega organa v skladu z zakonom, ki ureja 
postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav 
pogodbenic za opravljanje reguliranih poklicev v Republiki Sloveniji 

 
 



Sektor za vozniške izpite 
Izvajanje teoretičnega dela vozniškega izpita ter vpisovanje opravljenega izpita v 
evidenčni karton vožnje kandidata za voznika 
 
Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa 
Izvajanje strokovnega usposabljanja in preverjanje usposobljenosti za 
presojevalca varnosti cest  
 
Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Podeljevanje priznanj posameznikom ter organizacijam za delo na področju 
prometne preventive in njihovem prispevku k večji varnosti v prometu 
 

2.h Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc in zbirk Sektor za vozila 
Evidenca homologiranih vozil  
Evidenca izdanih potrdil o skladnosti 
Evidenca izdanih pooblastil tehničnim službam in strokovnim organizacijam  
Evidenca opravljenih izpitov in preizkusov usposobljenosti izvajalcev nalog, ki jih 
opravljajo strokovne organizacije in registracijske organizacije   
Seznam pooblaščenih organizacij za izvajanje usposabljanja za izvajalce 
tehničnih pregledov in registracije vozil 
 
Sektor za voznike 
Register šol vožnje 
Seznam pooblaščenih organizacij za izvajanje programa dodatnega 
usposabljanja voznikov začetnikov 
Seznam pooblaščenih organizacij za izvajanje programa dodatnega 
usposabljanja za varno vožnjo 
Seznam pooblaščenih organizacij za izvajanje usposabljanja spremljevalcev 
izrednega prevoza 
Evidenca udeležencev edukacijskih delavnic in psihosocialnih delavnic 
Evidenca o udeležencih  programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja 
izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno 
vožnjo 
Evidenca o izdanih dovoljenjih  za izvajanje skupinske delavnice o varnosti 
cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa 
ter za izvajanje varne vožnje  
Evidenca udeležencev izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, 
učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje 
Evidenca o opravljenih preizkusih usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem 
izpitu 
 
Sektor za vozniške izpite 
Statistični podatki o opravljanju vozniških izpitov 
 
Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa 
Evidenca potrdil o opravljenem strokovnem izpitu presojevalcev varnosti cest 
Izračuni družbenoekonomskih stroškov prometnih nesreč 
Analize in pregledi stanja varnosti cestnega prometa 
Zemljevid prometnih nesreč 
Zbirka predlogov Izboljšav na vertikalni in horizontalni prometni signalizaciji 

https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-homologiranih-vozil
https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-izdanih-potrdil-o-skladnosti
https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-izdanih-pooblastil-tehnicnim-sluzbam-in-strokovnim-organizacijam
https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-opravljenih-izpitov-in-preizkusov-usposobljenosti-izvajalcev-nalog-ki-jih-opravljajo-stroko
https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-opravljenih-izpitov-in-preizkusov-usposobljenosti-izvajalcev-nalog-ki-jih-opravljajo-stroko
https://podatki.gov.si/dataset/seznam-pooblascenih-organizacij-za-izvajanje-usposabljanja-za-izvajalce-tehnicnih-pregledov-in-regis
https://podatki.gov.si/dataset/seznam-pooblascenih-organizacij-za-izvajanje-usposabljanja-za-izvajalce-tehnicnih-pregledov-in-regis
https://podatki.gov.si/dataset/register-sol-voznje
https://podatki.gov.si/dataset/seznam-pooblascenih-organizacij-za-izvajanje-programa-dodatnega-usposabljanja-voznikov-zacetnikov
https://podatki.gov.si/dataset/seznam-pooblascenih-organizacij-za-izvajanje-programa-dodatnega-usposabljanja-voznikov-zacetnikov
https://podatki.gov.si/dataset/seznam-pooblascenih-organizacij-za-izvajanje-programa-dodatnega-usposabljanja-za-varno-voznjo
https://podatki.gov.si/dataset/seznam-pooblascenih-organizacij-za-izvajanje-programa-dodatnega-usposabljanja-za-varno-voznjo
https://podatki.gov.si/dataset/seznam-pooblascenih-organizacij-za-izvajanje-usposabljanja-spremljevalcev-izrednega-prevoza
https://podatki.gov.si/dataset/seznam-pooblascenih-organizacij-za-izvajanje-usposabljanja-spremljevalcev-izrednega-prevoza
https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-udelezencev-edukacijskih-delavnic-in-psihosocialnih-delavnic
https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-o-udelezencih-programa-izobrazevanja-in-dodatnega-usposabljanja-izvajalcev-programov-dodatn
https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-o-udelezencih-programa-izobrazevanja-in-dodatnega-usposabljanja-izvajalcev-programov-dodatn
https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-o-udelezencih-programa-izobrazevanja-in-dodatnega-usposabljanja-izvajalcev-programov-dodatn
https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-o-izdanih-dovoljenjih-za-izvajanje-skupinske-delavnice-o-varnosti-cestnega-prometa-in-psiho
https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-o-izdanih-dovoljenjih-za-izvajanje-skupinske-delavnice-o-varnosti-cestnega-prometa-in-psiho
https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-o-izdanih-dovoljenjih-za-izvajanje-skupinske-delavnice-o-varnosti-cestnega-prometa-in-psiho
https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-udelezencev-izobrazevanj-in-dodatnih-usposabljanj-uciteljev-voznje-uciteljev-predpisov-in-s
https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-udelezencev-izobrazevanj-in-dodatnih-usposabljanj-uciteljev-voznje-uciteljev-predpisov-in-s
https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-o-opravljenih-preizkusih-usposobljenosti-za-ocenjevanje-na-vozniskem-izpitu
https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-o-opravljenih-preizkusih-usposobljenosti-za-ocenjevanje-na-vozniskem-izpitu
https://podatki.gov.si/dataset/statisticni-podatki-o-opravljanju-vozniskih-izpitov
https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-potrdil-o-opravljenem-strokovnem-izpitu-presojevalcev-varnosti-cest
https://podatki.gov.si/dataset/izracuni-druzbenoekonomskih-stroskov-prometnih-nesrec
https://podatki.gov.si/dataset/analize-in-pregledi-stanja-varnosti-cestnega-prometa
https://podatki.gov.si/dataset/zemljevid-prometnih-nesrec
https://podatki.gov.si/dataset/zbirka-predlogov-izboljsav-na-vertikalni-in-horizontalni-prometni-signalizaciji


Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Evidenca prejemnikov priznanj »Svečana listina AVP« 
Seznam nevladnih organizacij na področju zagotavljanja prometne varnosti 
Zbirka vzgojnih in preventivnih akcij 
Seznam svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 

 
 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu 

Opis dostopa do 
posameznih sklopov 
informacij: 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:  
 Dostop prek spleta: www.avp-rs.si 
 Fizičen dostop: informacije so fizično dostopne v prostorih Javne agencije 

Republike Slovenije za varnost prometa, na naslovu Kotnikova 19a, 
Ljubljana, vsak delavnik v času uradnih ur od 9.00 do 12.00 ure in v sredo 
od 14.00 do 16.00 ure. 

 Dostop za ljudi s posebnimi potrebami: prilagojen dostop do informacij 
javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami, in sicer je 
možen dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički. 

 
 

4.  Stroškovnik  

Stroški posredovanja 
informacij javnega značaja 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Prosilcu se lahko 
zaračunajo le materialni stroški, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega 
značaja, na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen. 
 
Če prosilec zahteva informacije javnega značaja v večjem obsegu, se 
lahko zahteva vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov 
posredovanja zahtevanih informacij. Za posredovanje informacij se zaračuna le 
materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).  

 
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez 
DDV): 

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura, 
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura, 
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura, 
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura, 
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura, 
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura, 
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura, 
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura, 
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek 
organ nabavil, 
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko 
obliko 0,08 eura, 
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko 
obliko 0,20 eura, 
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za 
poštne storitve. 

 

 

https://podatki.gov.si/dataset/evidenca-prejemnikov-priznanj-svecana-listina-avp
https://podatki.gov.si/dataset/seznam-nevladnih-organizacij-na-podrocju-zagotavljanja-prometne-varnosti
https://podatki.gov.si/dataset/zbirka-vzgojnih-in-preventivnih-akcij-avp
https://podatki.gov.si/dataset/seznam-svetov-za-preventivo-in-vzgojo-v-cestnem-prometu
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941


5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij 
javnega značaja 

Stroški za ponovno 
uporabo, cena ter drugi 
pogoji ponovne uporabe 

Prosilcu se za ponovno uporabo lahko zaračunajo le mejni stroški v skladu z 16., 
17., 18. in 25. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij 
javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). 
 

 
 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov 

Seznam desetih 
najpogosteje zahtevanih 
informacij oziroma 
tematskih sklopov 
(samodejno generiran 
seznam, ki ga določa 
povpraševanje po 
posamezni informaciji) 

1. Informacije o poteku rehabilitacijskih programov (edukacijske in       
psihosocialne delavnice ter usposabljanje za varno vožnjo 

2.  Statistični podatki o vozniških izpitih 
3.  Podatki o prometnih nesrečah  

 
 
 podpis odgovorne osebe 
 ____________________ 
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