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SEZNAM PREDPISOV, KI ZADEVAJO VSEBINO TESTNIH NALOG 
ELEKTRONSKEGA PREVERJANJA ZNANJA NA TEORETIČNEM DELU 

VOZNIŠKEGA IZPITA 
 

 

PREDPIS 
 

ŠT. URADNEGA LISTA 

Zakon o voznikih 85/16  (ZVoz-1)  

Zakon o pravilih cestnega prometa 82/13 (ZPrCP UPB2) 

68/16 (ZPrCP-C) 

Zakon o cestah 109/10 (ZCes-1) 

48/12   (ZCes-1A) 

36/14 – odl. US 

46/15   (ZCes-1B) 

Zakon o javnih cestah
1
 33/06   (ZJC-UPB1) 

45/08   (ZJC-C) 

42/09   (ZJC-D) 

109/09 (ZJC-E) 

Zakon o motornih vozilih 106/10 (ZMV) 

23/15   (ZMV-A) 

68/16   (ZMV-B) 

Zakon o prekrških 29/11   (ZP-1-UPB8) 

21/13   (ZP-1H) 

111/13 (ZP-1I) 

74/14 – odl. US 

92/14 – odl. US 

32/16   (ZP-1J) 

15/17 – odl. US 

Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih 

delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih 

45/16 

62/16 – popr. 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

javnih cestah 

99/15 

Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo 48/11 

69/13 (spremembe in dopolnitve) 

Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge 

pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju 

cestnega prometa 

4/13 

Pravilnik o zaporah na cestah 4/16 

Pravilnik o vozniškem izpitu 38/13 

104/13  (spremembe) 

Pravilnik o vozniških dovoljenjih 68/11 

55/12 (spremembe in dopolnitve) 

4/13   (spremembe in dopolnitev) 

7/14   (spremembe) 

32/16 (spremembe in dopolnitve) 

Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za 

voznike motornih vozil 

48/11 

 

Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja 48/11 

                                                 
1 V veljavi samo določbe 5., 6., 47. in 48. točke prvega odstavka 14., prvega in drugega odstavka 11., 11.a, 11.b, 11.c, 75.a, 75.b, 75.c, 75.č, 

75.d, 75.e člena, prve in tretje do desete alineje prvega, drugega in tretjega odstavka 77.a
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voznikov in programu usposabljanja izvajalcev 

programa 

Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih 

vozil 

47/11 

67/14 (spremembe) 

12/16 (spremembe in dopolnitve) 

Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora 70/11 

Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok 83/11 

Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil 48/11 

4/13   (spremembe) 

20/14 (spremembe in dopolnitve) 

31/14 (sprememba) 

64/14 (spremembe) 

53/16 (spremembe) 

9/17   (spremembe in dopolnitve) 

Pravilnik o delih in opremi vozil 44/13 

36/14 (spremembe in dopolnitve) 

69/15 (spremembe in dopolnitev) 

Pravilnik o odobritvi motornih in priklopnih vozil ter 

sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih 

enot, namenjenih za tak vozila 

34/15 

Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil 105/09 

9/10 (spremembe) 

Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se 

opravljajo prevozi v cestnem prometu 

1/08 

78/08 (spremembe) 

1/09   (spremembe) 

Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene 

socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in 

spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 

2135/98 ter razveljavitvi uredbe sveta (EGS) št. 

3820/85 

Zadnjič spremenjena ali 

dopolnjena: 4.2.2014 (Uredba (EU) 

št. 165/2014) 

Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem 

prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 

o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in 

spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne 

zakonodaje v zvezi s cestnim prometom 

Zadnjič spremenjena ali 

dopolnjena: 16.5.2016 (Popravek 

izvedbene uredbe Komisije (EU) 

2016/799) 

 

 

 

Seznam je bil nazadnje osvežen 16.06.2017.  


