
NAVODILO ZA OSEBE, KI ŽELIJO OPRAVLJATI PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI ZA OCENJEVANJE NA 

VOZNIŠKEM IZPITU 

K preizkusu usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu se priglasi pri Javni agenciji 

Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: javna agencija) s priloženo prijavnico 

(ne pošiljajte priglasnice, ki je kot priloga št. 4 sestavni del Pravilnika o vozniškem izpitu (Ur list RS, št. 

38/13 in 104/13), ker ni v skladu z Zakonom o voznikih (Ur. list RS, 85/16 in 67/17). Priglasnica se 

skupaj s prilogami pošlje po pošti na naslov Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, 

Kotnikova ulica 19 a, 1000 Ljubljana ali skenirana po e-pošti na info@avp-rs.si . 

Izpitna pristojbina se ne plačuje ob priglasitvi. Plača se, ko javna agencija obvesti priglašeno osebo, 

za katerega ugotovi, da izpolnjuje pogoje za opravljanje preizkusa, o času in kraju opravljanja 

preizkusa. 

Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz šestega odstavka 75. člena Zakona o voznikih (Ur. list RS, št. 

85/16), če se oseba priglaša za opravljanje preizkusa usposobljenosti za kategorijo B, oziroma iz 

sedmega odstavka istega člena, če se priglaša za opravljanje preizkusa za drugo(e) kategorije. 

Dokazila, ki sodijo med podatke iz uradnih evidenc, pridobi organ, ki zagotavlja opravljanje preizkusa. 

Dokazil iz 1. in 2. točke tretjega odstavka 75. člena Zakona o voznikih ter potrdila o opravljenem 

usposabljanju za ocenjevanje na vozniškem izpitu torej ni treba predložiti. Oseba, ki se prijavlja k 

preizkusu, lahko osebne podatke, ki se nanašajo nanjo, predloži tudi sama, oziroma lahko skladno z 

zakonom organu pisno prepove pridobivanje teh podatkov. 

Kot dokazilo o izkušnjah pri usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil ali voznikov se lahko 

upoštevajo različna dokazila, kot je na primer pogodba o zaposlitvi skupaj s potrdilom delodajalca ali 

izpisom iz SPIZ. Iz dokumentov mora biti razvidno trajanje in vrsta dela, ki ga je oseba opravljala. Če 

so s pomočjo delnih ali posrednih dokazov dokazane ali vsaj verjetno izkazane potrebne delovne 

izkušnje, presoja javna agencija za vsak primer posebej. 

Preizkus usposobljenosti se opravlja pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije v skladu z 

osmim odstavkom 75. člena Zakona o voznikih, in je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. 

Teoretični del obsega pisni del (reševanje dveh testov s pomočjo računalnika iz aplikacije Priprava na 

vozniški izpit) ter ustni del iz vsebin, ki jih obsega program usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem 

izpitu. Praktični del preizkusa obsega ocenjevanje najmanj enega dejanskega praktičnega dela izpita, 

od sprejema kandidata do izreka in utemeljitve ocene. 

Pogoj za opravljanje praktičnega dela preizkusa je opravljen teoretični del preizkusa. Kdor ni bil 

uspešen na teoretičnem delu, se šteje, da preizkusa ni opravil. Kdor ni bil uspešen na praktičnem 

delu, sme ponovno opravljati praktični del izpita. Če tudi v drugo ni uspešen, se šteje, da preizkusa ni 

opravil. 

 


