Kontakt: Živa Bogataj Švajger, tel.: 01/478 78 30, e-naslov: vozniki@avp-rs.si
Sedmi in osmi odstavek 37. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18-ZNOrg; v
nadaljevanju: ZVoz-1) določata sledeče:
(7) Učitelj vožnje in učitelj predpisov se morata vsako leto dodatno usposabljati zaradi obnavljanja in
dopolnjevanja svojega znanja. Šteje se, da je učitelj vožnje oziroma učitelj predpisov obnavljal in
dopolnjeval znanje, če je v posameznem letu veljavnosti dovoljenja izvajal predavanja pri izobraževanju
ali dodatnem usposabljanju učiteljev vožnje oziroma učiteljev predpisov ali če je v posameznem letu
veljavnosti dovoljenja sodeloval pri pripravi programov izobraževanja oziroma dodatnega
usposabljanja.
(8) Če se učitelj vožnje oziroma učitelj predpisov tri leta ali več ni dodatno usposabljal (v nadaljevanju:
kandidat), mora za ponovno izdajo dovoljenja iz prvega oziroma tretjega odstavka 32. člena ZVoz-1
opraviti izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije.
Izpit pred komisijo je sestavljen iz dveh delov, in sicer:
-

strokovno teoretičnega pisnega dela in
praktičnega dela.

Teoretični in praktični del izpita komisija oceni z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Če kandidat ni bil
uspešen na teoretičnem delu izpita, se šteje, da izpita ni opravil. K praktičnemu delu izpita sme
kandidat pristopiti po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita. Kandidat, ki ni bil uspešen na
praktičnem delu izpita, lahko ponovno opravlja praktični del izpita. Kandidat, ki tudi drugič ni bil
uspešen na praktičnem delu izpita, mora izpit ponovno opravljati v celoti.
Kandidat mora tako na teoretičnem kot praktičnem delu izpita doseči najmanj 90-odstotni uspeh, da
je ocenjen z oceno »uspešno«.
OBVESTILO O NAČINU PRIJAVE K IZPITU PRED KOMISIJO IN PLAČILU STROŠKOV
1. Postopek prijave/odjave:
PRIJAVA mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek udeleženca, EMŠO, datum rojstva, spol;
– naslov, pošta in poštna številka udeleženca;
– št. telefona/GSM in e-naslov udeleženca;
– označiti priloge, ki jih prilagate.
Na usposabljanje se prijavite tako, da izpolnite spletno prijavnico, ki se nahaja na spletni strani agencije.
Izjemoma pa prijavnico izpolnite, natisnete in izpolnjeno pošljete po elektronski pošti na elektronski
naslov vozniki@avp-rs.si ali po pošti na naslov: Javna agencija RS za varnost prometa, Kotnikova ulica
19a, 1000 Ljubljana. Prijavnica velja kot naročilnica.
Po izvedenem postopku prijave kandidata k izpitu pred komisijo, boste na elektronski naslov, ki ste
nam ga navedli na prijavnici, najmanj teden dni pred izvedbo, prejeli obvestilo o roku izvedbe
usposabljanja, lokaciji in uri pričetka.
Z oddajo prijavnice dovoljujete uporabo svojih osebnih podatkov pri obdelavi podatkov za analitične
potrebe javne agencije v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Pridržujemo si pravico spremeniti čas ali kraj izvedbe usposabljanja, kakor tudi pravico, da v primeru
nezadostnega števila prijav usposabljanje odpovemo.
Rok prijave je najmanj 15 dni pred razpisanim datumom pričetka izvedbe usposabljanja oz. do zasedbe
prostih mest.
ODJAVA: Odjavite se lahko le pisno, najkasneje tri (3) delovne dni pred pričetkom dodatnega
usposabljanja po elektronski pošti na naslov vozniki@avp-rs.si ali po navadni pošti. Kasnejših odjav ne
bomo upoštevali in vam bomo zaračunali polne stroške usposabljanja. Izjemoma lahko udeleženec
odstopi od udeležbe tudi v roku krajšem od treh delovnih dni v primeru težje bolezni, težje poškodbe,
zapletov v zvezi z nosečnostjo ali smrti, če je po plačilu kotizacije katera od navedenih okoliščin
nastopila na strani udeleženca ali z njim povezane osebe. Pojem povezane osebe pomeni: - sorodnike
(zakonec/zunajzakonski partner, otrok, starši, stari starši in bratje ter sestre); - skrbnike mladoletne
osebe.
2. Plačilo stroškov
Stroške za udeležbo na izpitu pred komisijo morajo udeleženci poravnati ob prijavi na
usposabljanje, na tekoči račun št.: SI56 01100-6000034943, na naslednje sklice:

OPRAVLJANJE IZPITA PRED KOMISIJO
Za učitelja vožnje
za učitelja predpisov
za učitelja vožnje in učitelja predpisov
ponovno opravljanje praktičnega dela izpita

CENA IZPITA
250,00 EUR
250,00 EUR
375,00 EUR
125,00 EUR

Javna agencija vam po zaključku usposabljanja izda račun.

SKLIC
00 2900-2019
00 2900-2019
00 2900-2019
00 2900-2019

