
DNEVNIK USPOSABLJANJA IZ TEORIJE 

 

Navodila za izpolnjevanje posameznih rubrik dnevnika usposabljanja 

 

Strani 4,8,6 in 10 

V rubriko »PODATKI O KANDIDATU« se zahtevani podatki prepišejo iz Registra kandidatov. Ime in 
priimek kandidata se zapišeta z velikimi tiskanimi črkami. 

V rubriko »SPLOŠNI DEL USPOSABLJANJA« se v naslovni vrstici vpisujejo posamezni datumi predavanj 
(dan, mesec, brez letnice), pri posameznem kandidatu pa število pedagoških ur prisotnosti na 
posameznem predavanju ter skupno število pedagoških ur prisotnosti. 

Primer naslovne vrstice in vpisa kandidata: 

 

Vse neizpolnjene rubrike za vpis kandidatov se po poteku roka za njihov vnos prečrta s poševno črto.  

Primer: 

 

 

Strani 5, 7, 9 in 11 

V rubriko »DODATNI DEL USPOSABLJANJA« se v naslovni vrstici vpisujejo posamezni datumi 
predavanj (dan, mesec, brez letnice) ter kategorija, za katero je potekalo predavanje, pri 
posameznem kandidatu pa število pedagoških ur prisotnosti na posameznem predavanju ter skupno 
število pedagoških ur prisotnosti. 

V rubriko »Datum dokončanja usposabljanja« se vpiše datum zadnjega predavanja, na katerem je bil 
kandidat prisoten in je obenem s tem končal usposabljanje. 

 



Primer naslovne vrstice in vpisa kandidatov z uvodnimi pojasnili, ki je prikazan na naslednji sliki: 

Dodatni del usposabljanja se je izvedel za kategorije AM, A, C, CE in D. 10. in 12. oktobra je 
usposabljanje trajalo dve pedagoški uri, ostale dni po štiri pedagoške ure. 10. oktobra je bilo 
usposabljanje namenjeno skupnim vsebinam kategorij AM in A. 

Prvi kandidat se je usposabljal za kategorijo A in 13. oktobra dokončal predpisane obveznosti. 

Drugi kandidat se je usposabljal za kategorijo AM in 11. oktobra dokončal predpisane obveznosti. 

Tretji kandidat se je usposabljal za kategorijo C in 17. oktobra dokončal predpisane obveznosti. 

Četrti kandidat se je usposabljal za kategorijo D. Štiri pedagoške ure je bil prisoten že na enem od 
predhodnih usposabljanj, tako da je na tem usposabljanju le dopolnil manjkajoči del usposabljanja in 
ga dokončal 20. oktobra. Št. tečaja (dnevnika usposabljanja iz teorije) predhodnega usposabljanja se 
vpiše pod opombe. 

Peti kandidat se je usposabljal za kategorijo A. Usposabljanja ni dokončal, ker je bil na predavanjih 
prisoten le štiri ure, lahko pa smiselno enako kot četrti kandidat manjkajoči del usposabljanja 
dokonča na enem od prihodnjih tečajev. 

Pri kandidatih se v rubrike »Evidenca prisotnosti (št. pedagoških ur)« zapiše črtica, če kandidat na 
posamezen datum ni bil prisoten na usposabljanju.  

Enako se zapiše tudi v rubriki »Datum dokončanja usposabljanja«, če kandidat usposabljanja ni 
dokončal. 

 

 

 

 



 

EVIDENČNI KARTON VOŽNJE 

 

Navodila za izpolnjevanje posameznih rubrik evidenčnega kartona vožnje 

Strani 4 – 17 

Navodila za vpisovanje podatkov v rubrike, ki so namenjene evidentiranju poteka usposabljanja, so 
predstavljena v nadaljevanju v obliki primerov.  

 

16. učno uro je potekalo enourno usposabljanje. Učitelj vožnje je obravnaval učno snov dveh učnih 
vaj.  

17. in 18. učno uro je potekalo usposabljanje povezano dve učni uri (brez vmesne prekinitve). Učitelj 
vožnje je obravnaval oziroma ponavljal in utrjeval učno snov dveh učnih vaj.  

19. učno uro je potekalo enourno usposabljanje. Učitelj vožnje je ponavljal in utrjeval učno snov ene 
učne vaje.  

20. in 21. učno uro je potekalo usposabljanje dve učni uri z vmesno prekinitvijo. Učitelj vožnje je 
evidentiral vsako učno uro tako, kot če bi šlo za enourno usposabljanje.  

22. učno uro je učitelj vožnje ponavljal in utrjeval učno snov več učnih vaj. 

23. učno uro je potekala učna vaja samostojne uporabe pridobljenega znanja s samoocenjevanjem, s 
katero se je sklenilo usposabljanje na drugi učni stopnji. Te učne vaje ni mogoče kombinirati z 
drugimi učnimi vajami.  

liha stran

od do

16 01.09.2017 07:00 07:55 2.1 - 2.2 999000 98512 12

17 04.09.2017 09:00 2.2 - 999001

18 04.09.2017 10:45 - 2.3 999001 99003 34

19 07.09.2017 07:00 07:55 2.2 999004 99481 12

20 08.09.2017 09:00 09:52 2.3 999005 99610 14

21 08.09.2017 10:00 10:58 2.4 999005 99625 15

22 12.09.2017 16.00 16:53 2.1 - 2.4 999008 100011 16

23 14.09.2017 17:05 17:55 2.5 999010 100555 14

24 18.09.2017 08:00 08:50 3.1 999013 101201 18

25 19.09.2017 11:00 3.1 - 999014

26 19.09.2017 12:52 - 3.2 999014 101423 41

27 22.09.2017 13:00 3.2 - 999017

28 22.09.2017 14:44 - 3.2 999017 101966 77

29 26.09.2017 17:02 17:55 3:4 999019 102256 27

30 27.09.2017 20:00 20:58 3.3 999020 102532 21
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kilometrov

Podpis učitelja 
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Zap. št. 
učne ure

soda stran

Datum
Učna ura

Učne vaje
končno stanje 

kilometer števca



24. učno uro je potekalo enourno usposabljanje. Učitelj vožnje je obravnaval učno snov ene učne 
vaje. 

25. in 26. učno uro je potekalo usposabljanje povezano dve učni uri (brez vmesne prekinitve). Učitelj 
vožnje je obravnaval oziroma ponavljal in utrjeval učno snov dveh učnih vaj. Predmet usposabljanja 
je bila tudi učna snov učne vaje 3.2, ki pa v tem primeru ne šteje za dnevno relacijo (niso izpolnjeni 
pogoji, določeni v prvi alineji osmega odstavka 22. člena pravilnika). 

27. in 28. učno uro je potekalo usposabljanje v skladu z določbami prve alineje osmega odstavka 22. 
člena pravilnika in se šteje za opravljeno dnevno relacijo.  

29. učno uro je potekalo enourno usposabljanje iz vsebin vožnje po avtocesti in hitri cesti. Učitelj 
vožnje je preskočil učno vajo 3.4, katere vsebina ne pogojuje usposabljanja pri tej učni vaji. Smiselno 
enako kot pri 25. in 26. učni uri tudi ta učna vaja ni izpeljana na način, da bi štela za avtocestno 
relacijo. To pomeni, da bo učitelj vožnje učno vajo 3.4 izpeljal v skladu z določbami tretje alineje 
osmega odstavka 22. člena pravilnika kasneje ali pa da gre za usposabljanje kandidata za voznika za 
kategorijo A1 ali B1.  

30. učno uro je učitelj vožnje obravnaval vsebino učne vaje 3.3 na način, ki ne šteje za nočno relacijo. 
To pomeni, da bo učitelj vožnje učno vajo 3.3 izpeljal v skladu z določbami druge alineje osmega 
odstavka 22. člena tega pravilnika kasneje ali pa da gre za usposabljanje kandidata za voznika za 
kategorijo AM, A1, B1, A2, A, BE, C1E, CE, D1E, DE ali F.  

 

Stran 18 – primer vpisa relacije 

 

 

 


