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

VOZNIŠKEM IZPITU 

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

Republike Slovenije za varnost prometa s prijavnico, ki je kot Priloga 4 sestavni del Pravilnika o 

vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 162/20 in 175/20). Prijavnica 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 vozniski.izpiti@avp-rs.si . 

Preizkus se opravlja za kategorije A, B, C, CE in D. Oseba, ki se prijavi za opravljanje preizkusa za 

kategoriji C in CE, opravlja samo preizkus za kategorijo CE. 

Izpitna pristojbina (140,00 €) se ne plačuje ob prijavi. Plača se, ko javna agencija prijavljeno osebo 

obvesti,  da izpolnjuje pogoje za opravljanje preizkusa in potrdi njeno prijavo. 

Kot dokazilo o predpisanih 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 ZPIZ. Iz dokumentov mora biti razvidno trajanje in vrsta dela, ki ga 

je oseba opravljala. V primeru posrednega dokazovanja predpisanih delovnih izkušenj pa o tem, ali so 

delovne izkušnje tudi dokazane ali vsaj verjetno izkazane, presoja javna agencija za vsak primer 

posebej. Če je posameznik v dvomih, s kakšnimi dokumenti naj dokazuje predpisane delovne 

izkušnje, se lahko glede tega posvetuje z javno agencijo. 

Preizkus usposobljenosti poteka v skladu z določbami 26. člena Pravilnika o vozniškem izpitu. 

Opravlja se pred komisijo, ki jo na podlagi osmega odstavka 75. člena Zakona o voznikih imenuje 

direktor javne agencije. Pisni del preizkusa s področja vsebin teoretičnega dela preizkusa se opravlja v 

obliki reševanja testa s pomočjo računalnika iz aplikacije Priprava na vozniški izpit. Za izpeljavo prvega 

dela praktičnega dela preizkusa (vožnja v cestnem prometu) zagotovi vozilo oseba, ki opravlja 

preizkus. Za opravljanje praktičnega dela preizkusa za kategoriji C in CE zagotovi oseba, ki opravlja 

preizkus, vozilo tudi za drugi del preizkusa. Ker se pri teh dveh kategorijah izpitna vožnja simulira, 

zagotovi tudi  osebo, ki je v vlogi kandidata za voznika. 
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