
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – 
ZEKom-C), 77. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – 
ZNOrg, 43/19 in 139/20) in 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za 
varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10, 73/10 in 40/17) izdaja Javna agencija Republike Slovenije 
za varnost prometa v soglasju z Vlado Republike Slovenije  

 
 

Tarifo o spremembi tarife o določitvi cene vozniškega izpita Javne agencije Republike Slovenije za 
varnost prometa  

 
 

1. člen 
 

V Tarifi o določitvi cene vozniškega izpita Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 
(Uradni list RS, št. 80/17) se spremeni 6. člen, tako da se glasi: 
 
»Višina cene vozniškega izpita: 
 
    cena 

Teoretični del vozniškega izpita vse kategorije 29,00 € 
Praktični del vozniškega izpita AM, A1, B1, B, F 41,00 € 
Praktični del vozniškega izpita A2, A, BE, C1, C, C1E, CE 51,00 € 
Praktični del vozniškega izpita D1, D, D1E, DE 106,00 € 

 
.« 
 

2. člen 
Ta tarifa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 30 dni po objavi. 

 

Št. 007-3/2021/1 

Ljubljana, dne 28. 7. 2021 

EVA: 

 

Predlagatelj: 

Jože Hribar, univ. dipl. inž. str. 

    direktor  

      Jure Prestor 

predsednik Sveta agencije 

 
 
 
Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. ……, z dne …… dala soglasje k temu aktu.  

 



PRILOGA 
OBRAZLOŽITEV 
 
Javna agencija RS za varnost prometa na podlagi 3. točke prvega odstavka 9. člena Zakona o 
voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19 in 139/20, ZVoz-1) zagotavlja 
opravljanje vozniških izpitov. Tarifa o določitvi cene vozniškega izpita Javne agencije Republike 
Slovenije za varnost prometa se sprejme na podlagi 77. člena ZVoz-1. 
 
Predlog sprememb tarife temelji na odhodkih, ki nastajajo z zagotavljanjem opravljanja vozniških 
izpitov in številu vozniških izpitov v letih 2018, 2019 in 2020. 
 
Teoretični del izpita poteka enako ne glede na kategorijo, zato je cena enotna za vse kategorije 
vozniškega izpita. Pri praktičnem delu so kategorije združene glede na trajanje izpita in minimalno 
predpisano število ocenjevalcev, ki ocenjujejo izpit za posamezno kategorijo. 
Strošek izpita plača kandidat za voznika, s prihodki od tarife pa se zagotavljajo: 

– plače zaposlenih v Sektorju za vozniške izpite, 
– materialni stroški zaposlenih na območjih, kjer se opravljajo vozniški izpiti (zlasti 

računalniška oprema, izobraževanja in usposabljanja, …), 
– stroški nepremičnin, ki jih javna agencija uporablja za zagotavljanje opravljanja vozniških 

izpitov, 
– vzdrževanje, dopolnjevanje, prevajanje (…) banke testnih nalog za namen teoretičnega 

preverjanja znanja na vozniškem izpitu, 
– članstva v mednarodnih organizacijah ter drugo mednarodno sodelovanje, 
– sorazmerni delež stroškov, ki v zvezi z zagotavljanjem opravljanja vozniških izpitov, ki 

nastajajo na sedežu agencije, 
– investicije v zagotovitev centrov za opravljanje vozniških izpitov tam, kjer takšnih površin 

in objektov ni ali jih ni mogoče najeti. 

Glede na zahteve, ki so posledica COVID -19, je potrebnih več ocenjevalcev, saj sme biti število 
udeležencev na teoretičnem delu vozniškega izpita trikrat manjše, kot je bilo pred COVID - 19. 
Pričakuje se, da bo tak standard ostal v veljavi tudi v prihodnje. 
 
Osnova za izračun tarife, ki je stopila v veljavo s 1. 1. 2018, je bilo leto 2016, in sicer na odhodkih, ki 
so v tem letu nastali z zagotavljanjem opravljanja vozniških izpitov in številu vozniških izpitov v letu 
2016. 
 
Za izračun sprememb tarife so podlaga odhodki, ki so nastajali v letih 2018, 2019, 2020 ter število 
vozniških izpitov v letih 2018, 2019, 2020, kar je osnova za izračun višine tarife za leta 2022, 2023 in 
2024. 
 
Od 1. 1. 2019 dalje so imeli finančni vpliv na višino plač naslednji dogovori in predpisi: 

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, 



- Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in 
javnih zavodih v plačne razrede, 

- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, 
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, 
- Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave 

samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del. 
 
ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št 80/18 in so začeli veljati 8. 12. 2018. 
 
Skladno z zgoraj navedenimi akti, s katerimi se delovna mesta in nazivi v javnem sektorju uvrščajo v 
plačne razrede, so se povišale uvrstitve večini delovnih mest in nazivov. 
 
Javni uslužbenci, ki so imeli sklenjene pogodbe o zaposlitvi na novih delovnih mestih Ocenjevalec na 
vozniškem izpitu III, Ocenjevalec na vozniškem izpitu II in ocenjevalec na vozniškem izpitu I, so 
pridobili pravico do izplačila višje plače. V primerjavi z letom 2016 se je tako strošek plač v letu 2020 
povečal za skoraj 30% (od leta 2018 do 2020 za 25%). 
 
Ob prehodu izpitnih centrov na javno agencijo v letu 2012 je večino nepremičnin javna agencija lahko 
še uporabljala na podlagi prej sklenjenih pogodb, ki so omogočale brezplačno uporabo tako poslovnih 
prostorov kot tudi vadbenih površin, t. im. poligonov. Zaradi reorganizacije območij, kjer javna 
agencija zagotavlja izvajanje vozniških izpitov, je bilo potrebno poiskati tudi bolj ustrezne površine in 
poslovne prostore. Javna agencija je tako v zadnjem času vedno bolj primorana uporabljati 
nepremičnine, ki so na voljo na trgu in zanje plačevati tržno najemnino. V skladu z drugo alinejo 
prvega odstavka 9. člena Pravilnika o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 162/2020) drugi del 
praktičnega dela vozniškega izpita zajema preizkus spretnosti pri vožnji vozila, ki poteka na vadbeni 
površini. Brez ustreznih površin javna agencija tako ne more izvajati svojih zakonskih obveznosti. 
V primerjavi z letom 2016 se je strošek najemnin v letu 2020 povečal za skoraj 44% (od leta 2018 do 
2020 za 32%). 
 
Zaradi zagotavljanja ustrezne informacijske varnosti pri izvajanju teoretičnega dela vozniškega izpita, 
mora javna agencija stalno vzdrževati primeren nivo tako strojne kot programske opreme. Na vseh 
lokacijah, kjer javna agencija zagotavlja teoretičen del vozniškega izpita, mora javna agencija 
zagotavljati lastno strojno opremo in ne sme več uporabljati opreme lokalne skupnosti.  Ker gre za 
varstvo tako osebnih podatkov kot varnost omrežja, je potrebno nivo ustrezne informacijske varnosti 
stalno vzdrževati in redno nagrajevati. Načrtuje se, da se bo v prihodnjih treh letih strošek za strojno 
in programsko opremo na letni ravni povečal kar za trikrat glede na povprečje stroškov za ta namen v 
preteklih treh letih.  
 


