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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1609.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Latviji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Latviji
Mag. Boženo Fortnarič Boroje,
izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Republiki Latviji s sedežem v Varšavi, odpoklicujem z
31. julijem 2022.
Št. 501-04-33/2022-2
Ljubljana, dne 13. maja 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1610.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Helenski republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Helenski republiki
Matjaža Longarja, spec.,
izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Helenski republiki, odpoklicujem z 31. julijem 2022.
Št. 501-04-34/2022-2
Ljubljana, dne 13. maja 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1611.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Ciper

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00
– UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 47/13
– UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) in četrtega
odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Ciper
Matjaža Longarja, spec.,
izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ciper s sedežem v Atenah, odpoklicujem z
31. julijem 2022.
Št. 501-04-35/2022-2
Ljubljana, dne 13. maja 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Italijanski republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Italijanski republiki

Uradni list Republike Slovenije
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Helenski republiki
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Helenski republiki postavim Tamaro Weingerl Požar.
Št. 501-03-15/2022-2
Ljubljana, dne 13. maja 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Italijanski republiki postavim Matjaža Longarja, spec..
Št. 501-03-13/2022-2
Ljubljana, dne 13. maja 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1613.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Latviji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Latviji

1615.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
– ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi stalnega predstavnika Republike
Slovenije pri Organizaciji za prepoved
kemičnega orožja (OPCW)
Za stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW) s sedežem
v Haagu postavim Jožefa Drofenika.
Št. 501-03-12/2022-2
Ljubljana, dne 13. maja 2022

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Latviji postavim Tomaža Matjašca.

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Št. 501-03-14/2022-2
Ljubljana, dne 13. maja 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

VLADA
1616.

1614.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Helenski republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –

Ukaz o postavitvi stalnega predstavnika
Republike Slovenije pri Organizaciji
za prepoved kemičnega orožja (OPCW)

Uredba o določitvi vloge za priznanje statusa
upravičenca do digitalnega bona '22 – šolajoči
v tujini, sporočila izvajalca subvencioniranega
izobraževalnega programa o udeležencih,
izjave o združitvi digitalnih bonov '22 in izjave
o unovčitvi digitalnega bona '22

Na podlagi tretjega in devetega odstavka 27. člena ter
četrtega odstavka 28. člena Zakona o spodbujanju digitalne

Uradni list Republike Slovenije
vključenosti (Uradni list RS, št. 35/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o določitvi vloge za priznanje statusa
upravičenca do digitalnega bona '22 – šolajoči
v tujini, sporočila izvajalca subvencioniranega
izobraževalnega programa o udeležencih, izjave
o združitvi digitalnih bonov '22 in izjave
o unovčitvi digitalnega bona '22
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa vlogo za priznanje statusa upravičenca
do digitalnega bona '22 – šolajoči v tujini, sporočilo izvajalca
subvencioniranega izobraževalnega programa o udeležencih,
izjavo o združitvi digitalnih bonov '22 in izjavo o unovčitvi digitalnega bona '22.
2. člen
(vloga za priznanje statusa upravičenca do digitalnega
bona '22 – šolajoči v tujini)
Osebe iz prve do četrte alineje drugega odstavka 27. člena Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (Uradni list RS,
št. 35/22; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki se šolajo v tujini,
vložijo zahtevo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega
bona '22 elektronsko prek državnega portala eUprava ali fizično z
»Vlogo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22
– šolajoči v tujini« iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
(sporočilo izvajalca subvencioniranega izobraževalnega
programa o udeležencih)
Izvajalci izobraževalnih programov, subvencioniranih
na podlagi zakona (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), pošljejo

Št.

69 / 17. 5. 2022 /

Stran

5213

podatke o udeležencih teh programov na obrazcu »Sporočilo izvajalca subvencioniranega izobraževalnega programa o
udeležencih« iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe. Izvajalci
hkrati s sporočilom iz prejšnjega stavka sporočijo iste podatke
o udeležencih, razen podpisa udeleženca, tudi prek spletnega
obrazca na portalu SPOT.
4. člen
(izjava o združitvi digitalnih bonov '22)
Upravičenci do digitalnega bona '22 iz prve do četrte
alineje drugega odstavka 27. člena zakona, ki so v sorodu v
stranski vrsti do drugega kolena (bratje, sestre, polbratje, polsestre), digitalni bon '22 združijo z »Izjavo o združitvi digitalnih
bonov '22« iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen
(izjava o unovčitvi digitalnega bona '22)
Upravičenec do digitalnega bona '22 ali v njegovem imenu njegov zakoniti zastopnik digitalni bon unovči na podlagi
»Izjave o unovčitvi digitalnega bona '22« iz Priloge 4, ki je
sestavni del te uredbe.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-11/2022
Ljubljana, dne 12. maja 2022
EVA 2022-1545-0003
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

Priloga 1

Vloga za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 – šolajoči v tujini
Oseba, ki naj se ji prizna status upravičenca do digitalnega bona '22
ime in priimek

Zakoniti zastopnik osebe, ki naj se ji prizna status upravičenca do digitalnega bona '221
ime in priimek

EMŠO

razmerje (označi)

□
□

davčna številka
naslov stalnega
prebivališča

starš
skrbnik

naslov stalnega prebivališča

Naslov, na katerega naj se vroči odločba, če ni enak naslovu stalnega prebivališča:

Izjavljam, da sem 12. marca 2022:
 imel v Republiki Sloveniji stalno prebivališče;
 se šolal v tujini na stopnji, ki je primerljiva stopnji (označi):
□
□
□
□

šoloobvezni otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
dijak srednje šole,
študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,
študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu.

Zahtevam, da se mi prizna status upravičenca do digitalnega bona.
Obvezne priloge:


dokazilo o tem, da sem bil 12. marca 2022 vključen v izobraževalni program v tujini (npr. potrdilo o vpisu),

 spletni naslov izobraževalne institucije, ki izvaja izobraževalni oziroma študijski program:
______________________________________________________________,
 spletni naslov izobraževalnega oziroma študijskega programa:
______________________________________________________________.
Druge neobvezne priloge (npr. prevod študijskega programa, kontaktna oseba pri izobraževalni instituciji ipd.):
_________________________________, ____________________________________, _____________________________________________.

Seznanjen sem, da za neresničnost podatkov, navedenih v tej izjavi, kazensko in materialno odgovarjam.
_________________________________________
(podpis)

Navodila za izpolnjevanje
S to vlogo lahko oseba, ki je na dan 12. 3. 2022:
̶
imela stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in
̶
se šolala v tujini na stopnji, ki je primerljiva:

zadnji triadi osnovne šole,

srednji šoli,

višji šoli ali

prvi, drugi ali tretji stopnji visokošolskega študija,
zahteva, da se ji prizna status upravičenca do digitalnega bona '22.
Vlogi je treba priložiti dokazilo o vključenosti v izobraževalni program v tujini, dopisati je treba spletni naslov izobraževalne institucije, ki program izvaja.
Vlogo za mladoletno osebo, ki ni pridobila popolne poslovne sposobnosti, ali polnoletno osebo, postavljeno pod skrbništvo, vloži zakoniti zastopnik (starš,
skrbnik).
Vloga se lahko izpolni in pošlje fizično na naslov organa, pristojnega za informacijsko družbo (Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo,
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana). Vloga se lahko izpolni in odda v elektronski obliki na spletnem državnem portalu e-uprava.

O vlogi bo odločal organ, pristojen za informacijsko družbo. Če bo ugodil zahtevi za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22, bo vložnikove
podatke (EMŠO) v skladu s prvim odstavkom 28. člena Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti posredoval Finančni upravi Republike Slovenije, ki jih bo
za potrebe evidentiranja upravičencev do digitalnega bona '22 vnesla v evidenco digitalnih bonov. Upravičenec bo digitalni bon lahko unovčil od vpisa v to
evidenco.

1

Ti podatki se izpolnjujejo, če je oseba, ki naj se ji prizna status upravičenca do digitalnega bona '22, mladoletna in ni pridobila popolne poslovne
sposobnosti, ali polnoletna oseba, postavljena pod skrbništvo.

Prvi del sporočila izpolni izvajalec izobraževalnega programa, ki je za izvedbo prejel subvencijo na podlagi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.
Drugi del sporočila izpolni izvajalec izobraževalnega programa s pomočjo udeležencev; podatke vpiše, če:
a. je bil udeleženec na dan 12. 3. 2022 star 55 let ali več,
b. je imel udeleženec na dan 12. 3. 2022 stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
c. se je udeleženec udeleževal izobraževalnega programa v skladu s pogoji zadostnosti udeležbe, ki so določeni v javnem razpisu za dodelitev subvencij.
Udeleženci vpišejo svoj elektronski naslov, če se strinjajo z namenom zbiranja tega podatka in če elektronski naslov imajo.
Izvajalec izobraževanja udeležence pred podpisom opozori na Informacijo o obdelavi osebnih podatkov (spodaj) in na soglasje, ki ga dajejo s podpisom.

Udeleženec se pri svojih podatkih lastnoročno podpiše.
Izvajalec izobraževanja naj udeležencem pojasni:
 da bodo udeleženci digitalni bon '22 pridobili, če izpolnjujejo pogoje iz točk a., b. in c. zgoraj. Unovčili ga bodo lahko šele po tem, ko bo Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo (SDP) njihove podatke
sporočila Finančni upravi Republike Slovenije (kar se ne bo zgodilo pred potekom sedem dni od dneva, ko bo SDP prejela ta dokument),
 da za unovčitev digitalnega bona '22 upravičenec potrebuje Izjavo o unovčitvi digitalnega bona '22.
Izvajalec izobraževanja to sporočilo pošlje po pošti na naslov organa, pristojnega za informacijsko družbo (Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, Ljubljana), iste podatke, razen
lastnoročnega podpisa, pa tudi prek spletnega obrazca na portalu SPOT.

̶

prek spletnega portala eDavki,

na naslovu: Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, e-naslov: gfu.fu@gov.si, telefon: 01 478 38 00.

̶

̶

za podatke v evidenci, ki jo vodi FURS:

Št.

Pod pogoji iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) lahko od navedenih organov zahtevate tudi popravek, izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

̶

Dostop do svojih osebnih podatkov v navedenih zbirkah lahko zahtevate na naslednje načine:
̶
za podatke v evidenci, ki jo vodi SDP: Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.sdp@gov.si, telefon: 01 555 58 00,

Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov, ki jo vodi SDP, se zbirajo in obdelujejo z namenom analize učinkovitosti digitalnega bona '22 in analize digitalne vključenosti. Anonimizirane podatke iz te zbirke lahko obdeluje SDP za
analizo učinkovitosti digitalnega bona '22. V okviru tega se lahko vaši kontaktni podatki uporabijo za pošiljanje vabil k izpolnjevanju anonimnih anketnih vprašalnikov. Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov, ki jo vodi FURS, se
zbirajo in obdelujejo z namenom evidentiranja upravičencev in unovčitev digitalnega bona '22 (izvaja FURS) ter za potrebe inšpekcijskega nadzora (izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije). Podatki se iz obeh zbirk izbrišejo
oziroma trajno uničijo po petih letih od konca veljavnosti digitalnega bona '22. Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov: 23. in 28. člen Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.

To sporočilo bo izvajalec izobraževanja poslal Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo (SDP). Podatke iz tega sporočila bo SDP vnesel v zbirko osebnih podatkov (evidenco upravičencev do digitalnega bona '22 –
udeležencev subvencioniranih izobraževalnih programov). Podatke iz te zbirke bo SDP posredoval Finančni upravi Republike Slovenije (FURS), ki jih bo vnesla v evidenco digitalnih bonov '22.

Informacija o obdelavi osebnih podatkov

̶

̶

̶

̶

̶

̶

Navodila za izpolnjevanje

Sporočilo izvajalca subvencioniranega izobraževalnega programa o udeležencih

Priloga 2

Uradni list Republike Slovenije
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(datum)

______________________________

(podpis odgovorne osebe izvajalca izobraževanja in žig)

____________________________________

69 / 17. 5. 2022

Izjavljam, da sem za udeležence, navedene na naslednji strani tega sporočila, preveril, da izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 27. člena Zakona o spodbujanju digitalne
vključenosti in pogoje zadostnosti udeležbe, določene v javnem razpisu.

Kraj izvajanja

Datum začetka izvajanja

Številka pogodbe o financiranju

Podatki o izobraževalnem programu

(ime, tel. št., e-naslov)

Kontaktna oseba

Elektronski naslov

Poštna številka in kraj

(ulica in hišna št.)

Št.

Sedež
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Davčna številka

Naziv organizacije

Podatki o izvajalcu izobraževalnega programa
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Elektronski naslov se vpiše, če ga udeleženec uporablja in če se strinja, da mu SDP na ta naslov pošlje vabilo k izpolnjevanju anonimnega anketnega vprašalnika.

ime in priimek

Št.

1

zaporedna
št.

Soglasje udeleženca izobraževanja:
S podpisom soglašam, da Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo:
̶
lahko v Centralnem registru prebivalstva preveri, ali sem na dan 12. 3. 2022 imel/-a stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
̶
moje podatke zbira v evidenci iz drugega odstavka 28. člena Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti,
̶
anonimizirane podatke uporabi za analizo učinkovitosti digitalnega bona '22 in analizo digitalne vključenosti, kontaktne podatke pa samo za pošiljanje vabil k izpolnjevanju
anonimnih anketnih vprašalnikov.

Podatki o udeležencih zgoraj navedenega izobraževalnega programa
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̶

ime in priimek

̶ upravičenca
̶ zakonitega zastopnika

Zakoniti zastopnik zastopa upravičenca, ki je mlajši od 15 let (navedejo se podatki starša ali skrbnika) ali ki je postavljen pod skrbništvo (navedejo se podatki skrbnika). Sicer se pusti prazno.

davčna številka

Za upravičenca, mlajšega od 15 let, ali upravičenca, postavljenega pod skrbništvo, se podpiše njegov zakoniti zastopnik.
Za unovčitev združenih bonov z osebnim nakupom morajo biti vsi podpisi lastnoročni. Ponudniku blaga se izroči izvirnik lastnoročno podpisane izjave.
̶
Za unovčitev združenih bonov s spletnim nakupom morajo biti vsi podpisi elektronski ali lastnoročni. Ponudniku blaga se pošlje izjava z elektronskimi podpisi ali skenogram/fotografija izjave z
lastnoročnimi podpisi.
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Podpis ali elektronski
podpis2

Št.

EMŠO

Podatki zakonitega zastopnika upravičenca1

5218 /

Podatki upravičencev, ki združujejo digitalni bon '22

Spodaj navedeni upravičenci do digitalnega bona '22 izjavljamo, da:
 smo šoloobvezni otroci, vpisani v 7., 8. ali 9. razred, dijaki, višješolci ali študenti,
 smo bratje, sestre, polbratje, polsestre,
 združujemo svoje digitalne bone '22 in
 smo seznanjeni, da za neresničnost podatkov, navedenih v tej izjavi, kazensko in materialno odgovarjamo.

Izjava o združitvi digitalnih bonov '22

Priloga 3

Stran
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Izjavo vsi podpišejo lastnoročno ali vsi elektronsko.
Če je kateri od upravičencev mlajši od 15 let ali je postavljen pod skrbništvo, izjavo zanj podpiše starš oziroma skrbnik (zakoniti zastopnik).
Če se bodo združeni boni unovčili s spletnim nakupom, se ponudniku blaga pošlje izjava, na kateri so vsi podpisi elektronsko, ali skenirana/fotografirana izjava, na kateri so vsi podpisi lastnoročni.

Če se bodo združeni boni unovčili z osebnim nakupom v poslovalnici, se ponudniku blaga izroči lastnoročna podpisana izjava.
Združeni digitalni bon unovči eden od upravičencev, navedenih na tej izjavi (če je mladoleten ali pod skrbništvom, to zanj stori njegov zakoniti zastopnik); za unovčitev potrebuje tudi Izjavo o unovčitvi digitalnega bona '22.

Če ne vsebuje predvidenih podatkov, je ta Izjava o združitvi digitalnih bonov '22 lahko nepopolna, neveljavna oziroma neupoštevna: ponudniku blaga je ni treba sprejeti in unovčiti digitalnih bonov '22 oseb, navedenih v izjavi.

̶

̶

̶

S pomočjo podatkov iz te izjave bo ponudnik blaga ob unovčevanju združenih digitalnih bonov '22 v informacijskem sistemu Finančne uprave Republike Slovenije preveril upravičenost do digitalnega bona '22. Po unovčitvi bo to
izjavo shranil, dve leti po koncu veljavnosti digitalnega bona '22 pa jo mora trajno uničiti/izbrisati.
Pravno podlago za to obdelavo osebnih podatkov vsebuje 28. člen Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.
Morebitno kršitev pravil varstva osebnih podatkov iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) lahko naznanite Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730,
spletna stran: www.ip-rs.si).

Informacija o obdelavi osebnih podatkov

̶

̶

̶

̶

Digitalne bone '22 lahko združijo le šoloobvezni otroci, vpisani v 7., 8. ali 9. razred, dijaki, višješolci in študenti, ki so bratje, sestre, polbratje, polsestre (tudi posvojenci) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji – stanje na
dan 12. 3. 2022.
Če se šolajo v tujini, morajo predhodno pridobiti tudi status upravičenca do digitalnega bona '22 z Vlogo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22.

̶

Navodila za izpolnjevanje
̶
Izjavo izpolnijo upravičenci do digitalnega bona '22, ki želijo svoje digitalne bone združiti.
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Priloga 4

Izjava o unovčitvi digitalnega bona '22
Spodaj navedeni upravičenec do digitalnega bona '22 izjavljam, da:
 sem seznanjen, da za neresničnost podatkov, navedenih v tej izjavi, kazensko in materialno odgovarjam
ter

 želim unovčiti digitalni bon '22.

Podatki upravičenca, ki želi unovčiti digitalni bon '22
ime in priimek

EMŠO

davčna številka

Podatki zakonitega zastopnika upravičenca1
ime in priimek

EMŠO

razmerje

(označi)
□ starš
□ skrbnik
□ drugo

____________________________________
(podpis upravičenca oziroma njegovega zakonitega zastopnika)

_________________________________
(datum)

Navodila za izpolnjevanje

Izjavo s svojimi podatki izpolni upravičenec do digitalnega bona '22.

̶

Če je upravičenec mlajši od 15 let ali je postavljen pod skrbništvo, izjavo zanj podpiše starš oziroma skrbnik (zakoniti zastopnik).
Če se bo bon unovčil s spletnim nakupom, se ponudniku blaga pošlje izjava, na kateri je podpis elektronski, ali skenirana/fotografirana izjava, na kateri je
lastnoročni podpis.
Če se bo bon unovčil z osebnim nakupom v poslovalnici, se ponudniku blaga izroči lastnoročna podpisana izjava, pokazati pa je treba tudi osebni
dokument.
S to izjavo se lahko unovčijo tudi združeni digitalni boni '22; združitev digitalnih bonov '22 upravičenci izvedejo z Izjavo o združitvi digitalnih bonov '22, ki jo
je treba prav tako priložiti ob unovčitvi.
̶

̶

̶
̶

̶

Če ne vsebuje predvidenih podatkov, je ta Izjava o unovčitvi digitalnega bona '22 lahko nepopolna, neveljavna oziroma neupoštevna: ponudniku blaga je ni
treba sprejeti in unovčiti digitalnega bona '22.

Informacija o obdelavi osebnih podatkov
S pomočjo podatkov iz te izjave bo ponudnik blaga v informacijskem sistemu Finančne uprave Republike Slovenije preveril upravičenost do digitalnega bona '22.
Po unovčitvi bo to izjavo shranil, dve leti po koncu veljavnosti digitalnega bona '22 pa jo mora trajno uničiti/izbrisati.
Pravno podlago za to obdelavo osebnih podatkov vsebuje 28. člen Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.
Morebitno kršitev pravil varstva osebnih podatkov iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) lahko naznanite Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska
22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

1

Zakoniti zastopnik zastopa upravičenca, ki je mlajši od 15 let (navedejo se podatki starša ali skrbnika) ali ki je postavljen pod skrbništvo
(navedejo se podatki skrbnika). Sicer se pusti prazno.
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Uredba o varstvenih območjih dediščine

Na podlagi tretjega odstavka 25. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 –
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) Vlada
Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o varstvenih območjih dediščine
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa vrste varstvenih območij dediščine, podrobnejša merila za njihovo določitev in varstvene usmeritve za
posamezne vrste varstvenih območij dediščine z namenom celostnega ohranjanja kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu:
dediščina), ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. člena Zakona
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08,
8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg; v
nadaljnjem besedilu: zakon) uresničuje v razvojnem načrtovanju in ukrepih države, pokrajin in občin tako, da se dediščino
ob spoštovanju njene posebne narave in družbenega pomena
vključuje v trajnostni razvoj.
II. VRSTE VARSTVENIH OBMOČIJ DEDIŠČINE
2. člen
(vrste varstvenih območij dediščine)
(1) Arheološka varstvena območja so varstvena območja
dediščine, s katerimi se varujejo nepremičnine iz zvrsti »arheološka najdišča«, kot so določene v Pravilniku o seznamih zvrsti
dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10;
v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
(2) Naselbinska varstvena območja so varstvena območja
dediščine, s katerimi se varujejo nepremičnine iz zvrsti »naselja
in njihovi deli«, kot so določene v pravilniku.
(3) Stavbna varstvena območja so varstvena območja dediščine, s katerimi se varujejo nepremičnine iz zvrsti »stavbe«
ali »stavbe s parki ali z vrtovi«, kot so določene v pravilniku.
(4) Vrtnoarhitekturna varstvena območja so varstvena
območja dediščine, s katerimi se varujejo nepremičnine iz
zvrsti »parki in vrtovi« ali »stavbe s parki ali z vrtovi«, kot so
določene v pravilniku.
(5) Varstvena območja kulturne krajine so varstvena območja dediščine, s katerimi se varujejo nepremičnine iz zvrsti
»kulturna krajina«, kot so določene v pravilniku.
(6) Memorialna varstvena območja so varstvena območja
dediščine, s katerimi se varuje nepremičnine iz zvrsti »spominski objekti in kraji«, kot so določene v pravilniku.
(7) Tehniško-industrijska varstvena območja so varstvena
območja dediščine, s katerimi se varujejo nepremičnine iz zvrsti
»drugi objekti in naprave«, kot so določene v pravilniku.
III. PODROBNEJŠA MERILA ZA DOLOČITEV VARSTVENIH
OBMOČIJ DEDIŠČINE
3. člen
(podrobnejša merila)
(1) Posamezno varstveno območje dediščine se določi
ob upoštevanju meril iz drugega odstavka 25. člena zakona in
naslednjih meril:
1. merilo avtentičnosti in ohranjenosti,
2. avtorsko merilo,
3. razvojno merilo,
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4. tipološko merilo,
5. zgodovinskopričevalno merilo,
6. kulturno-civilizacijsko merilo in
7. prostorsko merilo.
(2) Posamezna merila iz prejšnjega odstavka se pri določenih vrstah varstvenih območij dediščine uporabljajo samo
izjemoma, kadar to izhaja iz strokovne presoje značilnosti
konkretnega varstvenega območja dediščine.
(3) Uporaba meril iz prvega odstavka tega člena in izjeme
iz prejšnjega odstavka so določene v Prilogi, ki je sestavni del
te uredbe.
4. člen
(opis meril)
(1) Z merilom avtentičnosti in ohranjenosti se vrednoti
izvor, pristnost in verodostojnost dediščine, njena prepoznavnost v izrazu, rabi, materialni zasnovi in izvedbi. Vrednotijo se
avtentičnost in ohranjenost lokacije, zasnove in materialne
substance ter ohranjenost izvirne rabe in njene združljivosti
z novo rabo. Upoštevaje kontinuiteto razvoja dediščine se
vrednotijo tudi posegi v različnih časovnih obdobjih in njihova
vključenost v celoto.
(2) Z avtorskim merilom se vrednoti dediščina, ki je delo
znanega avtorja, skupine (kamnosekov, slikarjev, zidarjev in
podobno) ali šole. Vrednotijo se prispevek in vpliv dediščine
na poznavanje del izbranega avtorja, skupine ali šole ter njihov
pomen za razvoj zvrsti dediščine. Vrednoti se avtorski potencial, ki je na podlagi raziskav pokazatelj prepoznavanja avtorja,
skupine ali šole.
(3) Z razvojnim merilom se vrednoti dediščina, ki je pomemben člen oziroma stopnja v razvoju posamezne zvrsti
dediščine. Vrednotijo se inovativnost ideje, ki odseva družbene
in ekonomske razmere, izvirnost v materialni zasnovi, v izrazu
in gradbenotehničnem vidiku ter njihov pomen za razvoj zvrsti
dediščine.
(4) S tipološkim merilom se vrednoti dediščina, ki je sorazmerno številna. Njene značilnosti so splošno razširjene in
prepoznavne, vendar pomembne, ker pomenijo značilen primer
zvrsti dediščine. So odsev družbenih, ekonomskih razmer in
funkcije. Vrednotijo se vplivi širših zgodovinskih procesov in
načina vsakdanjega življenja, materialne civilizacije, gospodarske zgodovine, uporabne umetnosti in ljudske ustvarjalnosti.
Vrednotijo se značilnosti v tipu, standardnosti, nazornosti in
pričevalnosti.
(5) Z zgodovinskopričevalnim merilom se vrednoti dediščina, ki je povezana s pomembnimi zgodovinskimi dogodki,
z življenjem in delom pomembnih osebnosti in je nosilka prvin
identitete. Vrednotijo se pričevalnost o pomembnih dogodkih in
vplivnih zgodovinskih pojavih, vsebinska in simbolna vrednost
ter pomen dediščine za družbo.
(6) S kulturno-civilizacijskim merilom se vrednoti dediščina, ki je nosilec naselitvene in bivalne kulture, pokazatelj prepleta materialnih, kronoloških, družbenih in duhovnih razmerij
v razvoju skupnosti. Vrednotijo se povezanost in medsebojna
soodvisnost posameznih značilnosti dediščine, njena razvojna
kontinuiteta in bogastvo, raznolikost, prepletanje različnih naravnih, kulturnih in družbenih pojavov ter procesov.
(7) S prostorskim merilom se vrednoti prepoznavnost dediščine v geografskem, vizualnem in fizičnem prostoru. Vrednoti se, ali je dediščina dominanten, izjemen in prepoznaven del
prostora oziroma ali je podrejena in prostorsko nepoudarjena.
IV. VARSTVENE USMERITVE
5. člen
(določitev varstvenih usmeritev)
(1) Varstvene usmeritve iz 6. do 14. člena te uredbe so
določene glede na vrste varstvenih območij dediščine in njihove varovane sestavine, ki so nosilci vrednot dediščine in se jih
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pri posamezni vrsti varstvenih območij dediščine ohranja kot
vir trajnostnega razvoja.
(2) Pri določanju podrobnejših varstvenih usmeritev za
posamezno varstveno območje dediščine se upoštevajo splošne varstvene usmeritve iz 6. člena te uredbe in varstvene
usmeritve za eno ali več vrst varstvenih območij dediščine iz
7. do 14. člena te uredbe.
(3) Podrobnejše varstvene usmeritve iz prejšnjega odstavka se lahko določijo po conah znotraj varstvenega območja
dediščine.
(4) Kot cona znotraj varstvenega območja dediščine se
lahko zaradi zgodovinskega, funkcionalnega, prostorskega,
simbolnega in socialnega vidika določi vplivno območje, znotraj
katerega morajo biti posegi v prostor in dejavnosti prilagojeni
ohranjanju dediščine, zaradi katere je varstveno območje dediščine določeno.
6. člen
(splošne varstvene usmeritve)
(1) V vseh varstvenih območjih dediščine veljajo naslednje varstvene usmeritve:
1. spodbujanje ohranitve in trajnostne uporabe dediščine,
to je uporabe dediščine na način in v obsegu, ki dolgoročno ne
povzroča izgube njenih kulturnih lastnosti in varovanih sestavin,
2. omogočanje trajnostnega razvoja dediščine za zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da se pri tem zmanjša
njena posebna narava in družbeni pomen ter ne da bi bila s tem
okrnjena ohranitev dediščine za prihodnje generacije,
3. spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne,
socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge
pomene dediščine,
4. spodbujanje identificiranja, dokumentiranja, vrednotenja in interpretiranja dediščine, vključno z arheološkimi ostalinami,
5. ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega
pomena dediščine,
6. dopuščanje posegov v dediščino, ki upoštevajo in ohranjajo njene varovane sestavine,
7. dopuščanje posegov, ki omogočajo vzpostavitev trajnih
gospodarskih temeljev za ohranitev dediščine ob spoštovanju
njene posebne narave in družbenega pomena.
(2) Kadar bi lahko prišlo do pomembnejših vplivov na
varovane sestavine, se v postopkih prostorskega načrtovanja
za načrtovanje novih ureditev v varstvenih območjih dediščine
lahko zahteva priprava posebnih strokovnih podlag.
(3) V fazi projektiranja se s kulturnovarstvenimi pogoji za
poseg v varstveno območje dediščine lahko izjemoma določita
varovanje in ohranjanje varovanih sestavin, ki niso določene
z aktom o določitvi varstvenih območij dediščine, če so bile
ugotovljene s predhodnimi raziskavami iz petega odstavka
29. člena zakona.
(4) Izjemoma se pri varstvenih območjih dediščine, ki niso
arheološka varstvena območja, varujejo tudi zemeljske plasti z
morebitnimi arheološkimi ostalinami, kar določi akt o določitvi
varstvenih območij dediščine.
(5) Zemeljske plasti iz prejšnjega odstavka in iz 7. člena
te uredbe so tla v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
7. člen
(varstvene usmeritve za arheološka varstvena območja)
(1) V arheoloških varstvenih območjih se varujejo varovane sestavine, kot so:
– arheološke ostaline,
– prostorski kontekst arheološkega najdišča (lokacija),
– vsebinski kontekst arheološkega najdišča (avtentična
materialna substanca z zemeljskimi plastmi),
– prezentirane ostaline.
(2) Arheološke ostaline se praviloma ohranjajo na kraju
samem (in situ). Pri načrtovanju posegov v zemeljske plasti
se je treba arheološkim varstvenim območjem izogibati. V
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arheoloških varstvenih območjih je načrtovanje in izvajanje
posegov dovoljeno izjemoma, kadar vrsta in sestava najdišča
to dopuščata oziroma se to izkaže s predhodnimi arheološkimi
raziskavami.
(3) V arheoloških varstvenih območjih iskanje arheoloških
ostalin in uporaba iskalnikov kovin ter drugih tehničnih sredstev
za te namene nista dopustna.
(4) Zaradi varstva varovanih sestavin iz prvega odstavka
tega člena se pri posameznem arheološkem varstvenem območju lahko prepove izvajanje nekaterih dejavnosti, gradenj
in drugih posegov v zemeljske plasti, kar se določi s podrobnejšimi varstvenimi usmeritvami v aktu o določitvi varstvenih
območij dediščine.
(5) Na podlagi rezultatov arheoloških raziskav, ki se izvedejo v fazi prostorskega načrtovanja, graditve ali drugih posegov v dediščino, se lahko v arheoloških varstvenih območjih:
– prepove izvajanje nekaterih dejavnosti, gradenj in drugih posegov v zemeljske plasti,
– v primeru izjemnega odkritja, predvsem ostankov grajenih struktur, določi obveznost ohranitve in prezentiranja arheoloških ostalin na kraju samem (in situ).
8. člen
(varstvene usmeritve za naselbinska varstvena območja)
V naselbinskih varstvenih območjih se varujejo varovane
sestavine, kot so:
– prostorska pojavnost (lokacija, vedute),
– prostorska zasnova (zasnova celotnega prostora,
vključno z raščenim terenom),
– naselbinske prvine (prevladujoč stavbni tip, posebne
stavbe, grajene in druge prvine, naravne prvine, komunikacije
in javni prostor, oprema, infrastruktura),
– stavbno tkivo (gabariti, oblika in naklon strešin, kritina,
strešne odprtine, fasade, stavbno pohištvo),
– funkcionalna zasnova (funkcionalne enote naselja, namembnost).
9. člen
(varstvene usmeritve za stavbna varstvena območja)
(1) V stavbnih varstvenih območjih se varujejo varovane
sestavine, kot so:
1. prostorska pojavnost (lokacija, vedute),
2. prostorska zasnova (zasnova celotnega prostora,
vključno z raščenim terenom, grajene in druge prvine, naravne
prvine),
3. arhitekturne prvine (tlorisni gabarit, višinski gabarit,
konstrukcijska zasnova, fasada, arhitekturni členi, likovne prvine, fasadni detajli, strešna konstrukcija, oblika in naklon strešin,
kritina, arhitekturne, likovne in funkcionalne prvine strehe),
4. stavbno pohištvo (vrata, okna, line),
5. gradiva,
6. funkcionalna zasnova (namembnost, razporeditev prostorov),
7. oblikovanost notranjščine (reprezentančni prostori, komunikacije, obdelava prostorov, arhitekturne, likovne in druge
prvine notranjščine, notranja oprema, drobni inventar).
(2) Premičnine (notranja oprema in drobni inventar) se
varujejo izjemoma, če so namenjene uporabi dediščine ali so
nepogrešljive za njeno delovanje ali razumevanje.
10. člen
(varstvene usmeritve za vrtnoarhitekturna
varstvena območja)
V vrtnoarhitekturnih varstvenih območjih se varujejo varovane sestavine, kot so:
– prostorska pojavnost (lokacija, vedute),
– prostorska zasnova (zasnova celotnega prostora),
– vrtnoarhitekturna zasnova (zasnova in kompozicija, velikost, historična zasnova),
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– vrtnoarhitekturne prvine (drevnina in druge rastline,
rastišče, vodne prvine, grajene in druge prvine, komunikacije,
oblikovane površine, oprema),
– funkcionalna zasnova (namembnost).
11. člen
(varstvene usmeritve za varstvena območja kulturne krajine)
V varstvenih območjih kulturne krajine se varujejo varovane sestavine, kot so:
– prostorska pojavnost (skladnost naravnih in ustvarjenih
prvin, izrazit prostorski red, robovi, vedute, naravne prostorske
dominante, grajene prostorske dominante),
– krajinska struktura (razmerja med rabami, parcelacija),
– krajinske prvine (reliefne prvine, obdelovalne površine,
gozd, vegetacijske prvine, vodne prvine, poselitev, grajene in
druge prvine, komunikacije),
– krajinska tipologija (njivska krajina, krajina travnatega
sveta, krajina trajnega nasada, poseljena krajina, solinska krajina, krajina z izjemno naravno zgradbo, zgodovinska krajina).
12. člen
(varstvene usmeritve za memorialna varstvena območja)
V memorialnih varstvenih območjih se varujejo varovane
sestavine, kot so:
– prostorska pojavnost (lokacija, vedute),
– prostorska zasnova (zasnova celotnega prostora, grajene in druge prvine, naravne prvine),
– oblikovna in simbolna zasnova (oblikovne značilnosti,
vsebinski in simbolni pomen),
– gradiva.
13. člen
(varstvene usmeritve za tehniško-industrijska
varstvena območja)
V tehniško-industrijskih varstvenih območjih se varujejo
varovane sestavine, kot so:
– prostorska pojavnost (lokacija, vedute),
– prostorska zasnova (zasnova celotnega prostora, grajene in druge prvine, naravne prvine),
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– arhitekturne prvine (tlorisni gabarit, višinski gabarit, konstrukcijska zasnova),
– gradiva,
– funkcionalna zasnova (namembnost, tehnološka oprema in infrastruktura).
14. člen
(varstvene usmeritve za vplivna območja)
V vplivnih območjih je dopustno načrtovanje prostorskih
ureditev, gradenj objektov in drugih posegov v prostor, ki omogočajo ohranjanje varovanih sestavin ter integritete, pričevalnosti in dominantnosti dediščine v varstvenih območjih dediščine.
V. SPREMLJANJE STANJA
15. člen
(spremljanje stanja)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) spremlja stanje varstvenih območij dediščine in izpolnjevanje podrobnejših meril iz 3. člena te uredbe.
Revizija se opravi najmanj vsakih deset let. Na podlagi ugotovitev spremljanja stanja zavod predlaga določitev, spremembo
ali ukinitev varstvenega območja dediščine.
VI. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-188/2022
Ljubljana, dne 13. maja 2022
EVA 2022-3340-0004
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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PRILOGA
Uporaba podrobnejših meril za določitev varstvenih območij dediščine glede na vrste varstvenih območij
dediščine
Varstveno območje dediščine
Podrobnejša merila arheološko

naselbinsko stavbno

vrtnoarhitek kulturna
turno
krajina

merilo avtentičnosti
da
in ohranjenosti

da

da

da

da

da

da

avtorsko merilo

ne

izjemoma

da

da

ne

da

da

razvojno merilo

ne

da

da

da

izjemoma

izjemoma

da

tipološko merilo

da

da

da

da

da

izjemoma

da

zgodovinskopričev
alno merilo

izjemoma

da

da

da

da

da

da

kulturnoizjemoma
civilizacijsko merilo

da

da

da

da

da

da

prostorsko merilo

da

da

da

da

da

da

izjemoma

memorialno

tehniškoindustrijsko
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Št.

MINISTRSTVA
1618.

Na podlagi 1., 2., 3., 8. in 10. točke prvega odstavka
14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17,
21/18 – ZNOrg, 43/19, 139/20 in 43/22) minister za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o usposabljanju kandidatov za voznike
motornih vozil
1. člen
V Pravilniku o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil (Uradni list RS, št. 95/21 in 108/21 – popr.) se v
1. členu na koncu četrte alineje pika nadomesti z vejico in se
doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– program usposabljanja voznikov z veljavnim vozniškim
dovoljenjem kategorije B, ki niso vozniki začetniki, za pridobitev
vozniškega dovoljenja kategorije A1 in program usposabljanja
voznikov z veljavnim vozniškim dovoljenjem kategorije B, ki
niso vozniki začetniki, za pridobitev pravice do vožnje motornih
koles kategorije A1 na ozemlju Republike Slovenije.«.
2. člen
V 2. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– učitelji predpisov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v
drugem in četrtem odstavku 30. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19, 139/20 in
43/22; v nadaljnjem besedilu: ZVoz-1),«.
3. člen
V 12. členu se v prvem odstavku besedilo »sedemnajstim ali osemnajstim« nadomesti z besedilom »šestnajstim ali
sedemnajstim«.
4. člen
V 13. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Po zaključenem usposabljanju A1 z B s kodo 125
šola vožnje izda kandidatu potrjeno kopijo evidenčnega kartona vožnje, s katero kandidat dokazuje opravljen praktičen del
usposabljanja za pridobitev pravice do vožnje motornih koles
kategorije A1 na ozemlju Republike Slovenije.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.

AM
A1
A2
A
B1
B
BE
C1
C1E
C
CE
D1
D1E

2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
6
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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5. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o usposabljanju kandidatov
za voznike motornih vozil

1. stopnja 2. stopnja

69 / 17. 5. 2022 /

R-dnevna
0
0
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2

»22. člen
(praktični del usposabljanja)
(1) Praktični del usposabljanja se deli na tri učne stopnje.
(2) Prva učna stopnja vključuje spoznavanje motornega
vozila in učenje osnovnih elementov tehnike vožnje ter se izvaja na vadbeni površini šole vožnje.
(3) Druga učna stopnja vključuje učenje vožnje po cestah
z malo prometa in v manj zahtevnem prometnem okolju, v
naselju in zunaj njega.
(4) Tretja učna stopnja vključuje učenje vožnje po cestah
z gostim prometom in v zahtevnejšem prometnem okolju, v
naselju in zunaj njega, podnevi in ponoči, ter učenje osnov
tehnik varčne in okolju prijazne vožnje.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se lahko vaja
speljevanja in obračanja na vzponu izvede tudi v okviru druge
učne stopnje.
(6) V enem dnevu lahko šola vožnje usposablja posameznega kandidata največ štiri učne ure. Na prvi in drugi učni
stopnji se kandidat lahko usposablja skupno največ tri učne ure
na tretji učni stopnji pa skupno največ štiri učne ure.
(7) V okviru tretje učne stopnje se, razen za kategorije
AM, A1, B1, F, A1 z B in A1 z B s kodo 125, izvede usposabljanje najmanj trikrat po najmanj dve učni uri skupaj, in sicer:
– vožnja podnevi s poudarkom na vožnji po cestah zunaj
naselij, pri čemer kandidat prevozi najmanj 60 km, pri kategorijah A2, A in B pa najmanj 70 km (dnevna relacija),
– vožnja ponoči s poudarkom na vožnji po cestah zunaj
naselij, pri čemer kandidat prevozi najmanj 60 km (nočna
relacija),
– vožnja po avtocesti ali hitri cesti, vključevanje na te
ceste in izključevanje z njih, pri čemer kandidat po avtocesti ali
hitri cesti prevozi najmanj 60 km, pri kategorijah A2, A in B pa
najmanj 70 km.
(8) Za kategorije A2, A, BE, C1E, CE, D1E, DE ter za
primere usposabljanja A1>A2, A2>A in B s kodo 96, izvedba
nočne relacije ni obvezna.
(9) Za vožnjo ponoči iz druge alineje sedmega odstavka
tega člena se šteje vožnja znotraj naslednjih časovnih obdobij
dneva:
– januar, februar, november in december: od 17:00 do
7:00 naslednjega dne,
– marec, september in oktober: od 19:00 do 5:00 naslednjega dne,
– april, maj, junij, julij in avgust: od 20:00 do 5:00 naslednjega dne.
(10) Minimalno število učnih ur po stopnjah in glede
dodatnih zahtev za izvedbo učnih vaj, ki so predpisane za
posamezno kategorijo motornih vozil, je naslednje:

R-nočna
0
0
0
0
0
2
0
2
0
2
0
2
0

3. stopnja
R-AC/HC
0
0
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2

drugo
2
10
8
8
12
6
4
6
4
6
4
6
4

skupaj
2
10
12
12
12
12
8
12
8
12
8
12
8

SKUPAJ
5
20
20
20
20
20
16
20
16
20
16
20
16
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1. stopnja 2. stopnja

D
DE
F
A1>A2
A2>A
B1>B
B s kodo 96
A1 z B
A1 z B s kodo 125

2
2
2
1
1
1
1
2
2

6
6
6
1
1
1
1
2
1
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R-dnevna
2
2
0
2
2
2
2
0
0

(11) Pri usposabljanju mora učitelj vožnje upoštevati vrstni
red predpisanih stopenj in začeti usposabljanje na naslednji
stopnji, ko kandidat obvlada učno snov predhodne stopnje.
(12) Učitelj vožnje lahko v učni uri obravnava več učnih
vaj ali ponavlja in utrjuje že obravnavane. Učne vaje lahko
smiselno združi ter jih vpiše v evidenčni karton vožnje in dnevni
razvid vožnje tako, da je razvidno, katere učne vaje se izvajajo
oziroma so bile izvedene. Vpisujejo se samo učne vaje, katerih
učna snov je predmet obravnave (kot nova učna snov ali učna
snov, ki se aktivno ponavlja in utrjuje). Druge prisotne vsebine
predhodno obravnavanih učnih vaj se v evidenčni karton vožnje
in dnevni razvid vožnje ne vpisujejo.
(13) Pri obravnavi vsebin posameznih učnih vaj so lahko
vključene tudi vsebine učnih vaj iste učne stopnje, ki še niso
bile obravnavane, ter v primeru usposabljanja na drugi učni
stopnji tudi vsebine učnih vaj tretje stopnje, razen vožnje po
avtocesti in hitri cesti, če to ne vpliva na varen in nemoten potek
cestnega prometa.
(14) Usposabljanje na drugi in tretji učni stopnji se sklene z učno vajo samostojne uporabe pridobljenega znanja s
samoocenjevanjem v trajanju najmanj ene učne ure, razen
za primere usposabljanja A1>A2, A2>A, B1>B, B s kodo 96,
A1 z B in A1 z B s kodo 125, pri katerih se usposabljanje obvezno sklene z učno vajo samostojne uporabe pridobljenega
znanja s samoocenjevanjem v trajanju ene učne ure samo
na tretji učni stopnji. Usposabljanje za kategorijo AM se ne
sklene z učno vajo samostojne uporabe pridobljenega znanja
s samoocenjevanjem.
(15) Učitelj vožnje hkrati poučuje le enega kandidata.
(16) Ne glede na prejšnji odstavek lahko učitelj vožnje
pri usposabljanju kandidatov za voznike enoslednih motornih
vozil na prvi učni stopnji poučuje največ dva kandidata hkrati,
ne glede na to, za katero kategorijo enoslednih motornih vozil
se usposabljata.

R-nočna
2
0
0
0
0
0
0
0
0

3. stopnja
R-AC/HC
2
2
0
2
2
2
2
0
0

drugo
6
4
8
3
3
3
3
3
3

skupaj
12
8
8
7
7
7
7
3
3

SKUPAJ
20
16
16
9
9
9
9
7
6

(17) Ne glede na petnajsti odstavek tega člena lahko
učitelj vožnje pri usposabljanju kandidatov za voznike motornih
vozil kategorij A2 in A pri izvajanju vaje 3.2 (dnevna relacija) iz
Priloge 6 tega pravilnika poučuje največ dva kandidata hkrati,
če ju spremlja na motornem kolesu.«.
6. člen
Priloga 6 se nadomesti z novo Prilogo 6, ki je kot Priloga
sestavni del tega pravilnika.
KONČNI DOLOČBI
7. člen
(začetek uporabe)
Določba spremenjenega 22. člena pravilnika v zvezi z
usposabljanjem voznikov z veljavnim vozniškim dovoljenjem
kategorije B, ki niso vozniki začetniki, za pridobitev vozniškega
dovoljenja kategorije A1 ali pravice do vožnje motornih koles
kategorije A1 na ozemlju Republike Slovenije se začne uporabljati 1. junija 2022.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-153/2022/14-026121945
Ljubljana, dne 6. maja 2022
EVA 2022-2430-0036
Jernej Vrtovec
minister
za infrastrukturo

UVOD ...............................................................................................................................................................................................................

TEORETIČNI DEL USPOSABLJANJA ............................................................................................................................................................

SPLOŠNE VSEBINE ...........................................................................................................................................................................................
DODATNE VSEBINE ZA KATEGORIJE B1, B IN BE ...............................................................................................................................................
DODATNE VSEBINE ZA KATEGORIJE AM, A1, A2 IN A ........................................................................................................................................
DODATNE VSEBINE ZA KATEGORIJE C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E IN DE ............................................................................................................
DODATNE VSEBINE ZA KATEGORIJO F ...............................................................................................................................................................
DODATNE VSEBINE ZA KATEGORIJO G ..............................................................................................................................................................

PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA ..............................................................................................................................................................

KATEGORIJA AM.............................................................................................................................................................................................
KATEGORIJE A1, A2, A, A1 Z B IN A1 Z B S KODO NACIONALNE ADMINISTRATIVNE OMEJITVE 125 ......................................................................
KATEGORIJI B1 IN B .......................................................................................................................................................................................
KATEGORIJI BE IN B S KODO ADMINISTRATIVNE OMEJITVE 96............................................................................................................................
KATEGORIJI C1 IN C ........................................................................................................................................................................................
KATEGORIJI D1 IN D ........................................................................................................................................................................................
KATEGORIJE C1E, CE, D1E IN DE...................................................................................................................................................................
KATEGORIJA F ................................................................................................................................................................................................

1

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

PROGRAM USPOSABLJANJA KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL
IN VOZNIKOV

»PRILOGA 6

PRILOGA:
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upošteva pravila cestnega prometa, zlasti tista, ki so pomembna za njegov nemoten in varen potek;

-

pri vožnji upošteva načela prometne kulture in etike.

-

Oseba, ki usposablja kandidata, sproti spremlja in ugotavlja doseženo raven znanja kandidatov.

upošteva načela varčne, ekološke in defenzivne vožnje;

ustrezno upošteva vse udeležence cestnega prometa, še posebej ranljive skupine (otroci, kolesarji, pešci, starejši udeleženci);

-

2

pozna in razume pomembne dejavnike tveganja, ki vplivajo na ravnanje voznikov med vožnjo, kot so alkohol, prepovedane droge,
psihoaktivna zdravila, druge psihoaktivne snovi, utrujenost, tveganja mladih voznikov idr.;

učinkovito opazuje ter prepozna in pravilno presoja vsakdanje prometne situacije, še posebej tiste, ki predstavljajo tveganje za varnost
cestnega prometa;

-

prepozna najpomembnejše tehnične napake na svojem motornem vozilu, posebej tiste, ki pomenijo tveganje za varen potek cestnega
prometa, in zna ustrezno ukrepati;

zadostno obvlada motorno vozilo, ne povzroča nevarnih situacij in lahko zagotavlja nemoten potek cestnega prometa;

Št.
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Za dosego cilja, navedenega v prejšnjem odstavku, se mora kandidat usposobiti zlasti za to, da:

Cilj usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil je zagotoviti, da kandidat usvoji predpisana znanja in spretnosti ter ravna tako, da
zagotavlja umirjen, varen in nemoten potek cestnega prometa.
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Pri posameznem tematskem sklopu je v oklepaju navedeno minimalno število pedagoških ur (PU), ki se namenijo obravnavi učnih vsebin sklopa.

Splošne vsebine so navedene v Preglednici 1 in so razdeljene na sedem tematskih sklopov:
 splošna pravila in predpisi v cestnem prometu;
 udeleženci cestnega prometa;
 prometna signalizacija in prometna oprema na cestah ter znaki, ukazi in odredbe policije, občinskega redarstva in oseb, ki izvajajo varstvo
otrok v cestnem prometu;
 vožnja po cesti;
 pravila cestnega prometa;
 posebnosti v cestnem prometu;
 vožnja v odnosu do okolja.

2.1 SPLOŠNE VSEBINE

Vsebine teoretičnega dela usposabljanja so razdeljene na splošne vsebine, ki so skupne vsem kategorijam vozniškega dovoljenja, in dodatne
vsebine, ki se nanašajo samo na posamezno kategorijo ali skupine kategorij.

2 TEORETIČNI DEL USPOSABLJANJA
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Kandidat pozna temeljne pogoje za izdajo in podaljšanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja, pogoje in namen izdaje mednarodnega
vozniškega dovoljenja; pozna razloge, zaradi katerih se vozniško
dovoljenje zamenja ali izda dvojnik; ve, katere listine mora imeti pri
sebi, kadar vozi vozilo v cestnem prometu, in pozna obveznosti
voznika ob kontroli voznikov, vozil in opreme.

Predpisi, ki se nanašajo na
listine, potrebne za vožnjo
vozila

odgovornost lastnika vozila,
izločitev vozila iz cestnega prometa, odstranitev nepravilno
parkiranih in zapuščenih vozil,
globa, kazenske točke, prenehanje veljavnosti vozniškega





Kandidat ima splošno temeljno znanje o ukrepih in razlogih za
njihovo uresničitev, kot so:

4
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Varnostni ukrepi v cestnem
prometu

Pogoji za udeležbo vozila v
cestnem prometu

Kandidat pozna splošne pogoje za udeležbo voznika v cestnem
prometu.

Pogoji za vožnjo vozil

Št.

Kandidat pozna temeljne pogoje, ki jih mora izpolnjevati vozilo za
udeležbo v cestnem prometu, ve, kaj je registracija vozila, pozna
osnovne pogoje za registracijo vozila in njeno podaljšanje, ve, kdaj
je treba vozilo odjaviti, razume namen tehničnih pregledov,
zavarovanja avtomobilske odgovornosti in kasko zavarovanja.

Kandidat pozna in razume načela cestnega prometa.

CILJI

Načela cestnega prometa

UČNA TEMA

5230 /

1. SPLOŠNA PRAVILA IN
PREDPISI V CESTNEM
PROMETU (1 PU)

TEMATSKI SKLOP

Preglednica 1: Splošne vsebine teoretičnega dela usposabljanja

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2. UDELEŽENCI CESTNEGA
PROMETA (2 PU)

Kandidat pozna ter razume pomen vozniške kulture, strpnosti,
solidarnosti in humanosti medsebojnih odnosov, neformalne
komunikacije med udeleženci v cestnem prometu ter defenzivne
vožnje za varen in nemoten potek cestnega prometa.
Kandidat pozna značilnosti bolj izpostavljenih, ranljivih in drugače
izstopajočih skupin udeležencev cestnega prometa, ve, kakšna
tveganja iz tega izhajajo in ve, kako mora temu prilagoditi svoje
ravnanje v cestnem prometu (otroci, pešci, starejši ljudje, kolesarji,
vozniki mopedov, motornih koles, velikih vozil, traktorjev, delovnih
vozil in lahkih štirikoles,…).
Kandidat pozna in razume temeljne dejavnike, ki vplivajo na
voznikovo ravnanje oziroma odločitev posameznika glede tega,
kako bo ravnal v cestnem prometu (sposobnosti, osebnost, znanje,
spretnosti, stališča, motivacija, starost, izkušnje,…).
Kandidat pozna spremembe pri sposobnostih in v vedenju voznika
zaradi vpliva alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi,

Sodelovanje in sobivanje z
drugimi udeleženci cestnega
prometa
Dejavniki tveganja, povezani z
značilnostmi bolj
izpostavljenih, ranljivih in
drugače izstopajočih skupin
udeležencev cestnega prometa
Vpliv lastnosti in značilnosti
posameznika na njegovo
ravnanje v prometu ter
značilnosti mladih voznikov in
voznikov začetnikov
Psihofizično stanje
udeležencev cestnega prometa

Izrazi v cestnoprometni
zakonodaji

prepoved vožnje, začasni odvzem vozniškega dovoljenja,
zaseg vozila, pridržanje.


Kandidat pozna pomen izrazov, uporabljenih v cestnoprometni
zakonodaji, ki se nanašajo na splošne vsebine teoretičnega dela
izpita.

zdravstveni pregledi kandidat in voznikov,



dovoljenja,

5
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Št.

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

5231

DAJEJO URADNE
POOBLAŠČENE OSEBE PRI
UREJANJU IN NADZORU
CESTNEGA PROMETA (4 PU)

3. PROMETNA SIGNALIZACIJA
IN PROMETNA OPREMA NA
CESTAH TER ZNAKI, KI JIH

Kandidat pozna pomen znakov, ki jih dajejo policisti in občinski
redarji pri nadziranju cestnega prometa ter pomen znakov, ki jih
dajejo osebe, ki izvajajo varstvo otrok v cestnem prometu, ve,
kakšno ravnanje se od njega pričakuje in se zaveda tveganj v
primeru njihovega neupoštevanja.
6
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Znaki, ki jih dajejo
pooblaščene uradne osebe pri
urejanju in nadziranju cestnega
prometa

Kandidat predvsem pozna obliko, barvo in pomen prometne
signalizacije in prometne opreme na cestah, namen označevanja in
pogoje za postavitev, ve, kakšno ravnanje se od njega pričakuje in
se zaveda tveganj v primeru njenega neupoštevanja.

Št.

Prometna signalizacija in
prometna oprema na cestah
(prometni znaki, dopolnilne table,
označbe na prometnih površinah,
znaki za označevanje bližine roba
vozišča in preprečevanje
nadaljnje vožnje, znaki za
označevanje del in ovir v
cestnem prometu, svetlobni
prometni znaki, spremenljiva
prometno-informativna
signalizacija ter pomembnejša
prometna oprema cest)

5232 /

Prometne nesreče

Kandidat pozna pojem prometne nesreče, vrste prometnih nesreč,
ravnanje ob prometni nesreči, postopek ravnanja glede na
kategorijo prometne nesreče in pomoč žrtvam v prometni nesreči,
kadar je to potrebno (zavarovanje kraja nesreče, obveščanje idr.).

razpoloženja in utrujenosti ter razume njihove mogoče posledice za
varnost cestnega prometa; pozna predpise v zvezi s preverjanjem
psihofizičnega stanja voznika in strokovnim pregledom.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Pravila varne vožnje brez
vožnje na križiščih (vključevanje
v cestni promet in vožnja z
vozilom po cesti, vožnja mimo
ovire, prehitevanje in sprememba
smeri, prehodi za pešce in
prehodi za kolesarje ter prehod
ceste čez železniško progo v isti
ravnini)

Vožnja v različnih voznih
razmerah (vremenske razmere,
noč, vrste in stanje vozišča,
cestni predori izven hitrih cest in
avtocest)

Razdalja med vozili

Kandidat zna pravilno sklepati o razvoju dogodkov glede na pravila
cestnega prometa ter dejanska in pričakovana ravnanja
udeležencev cestnega prometa (v običajnih prometnih situacijah

Kandidat pozna in razume pravila varne vožnje ter posledice
ravnanja v nasprotju z njimi, ki se nanašajo na vključevanje v cestni
promet, vožnjo z vozilom po cesti (lega na vozišču), vožnjo v koloni
vozil, vožnjo mimo, prehitevanje, spremembo smeri in premike z
vozilom ter vožnjo z vozilom na prehodu za pešce, prehodu za
kolesarje in prehodu ceste čez železniško progo.

Kandidat pozna in razume dejavnike tveganja, povezane s pogoji
vožnje v različnih voznih razmerah (dež, megla, nizko sonce, bočni
veter itd.), ponoči in na različnih cestnih podlagah. Kandidat pozna
in razume dejavnike tveganja pri vožnji v različnih cestnih predorih
ter ve, kako ravnati ob izrednih dogodkih v predorih.

Kandidat pozna predpise, ki določajo najmanjšo varnostno razdaljo
med vozili, ve in razume, kdaj in zakaj je treba to razdaljo povečati.

7

Št.

5. PRAVILA CESTNEGA
PROMETA (4 PU)

kategoriji F in G) (3 PU)

4. VOŽNJA PO CESTI (ni za

Nadzor nad vozilom med
vožnjo po cesti (hitrost,
zaviranje, pot ustavljanja)

Kandidat pozna omejitve hitrosti, skupne vsem kategorijam vozil,
razume omejitve hitrosti, določene s prometno signalizacijo, razume
pojem prilagoditve hitrosti in pozna splošne okoliščine in razloge za
prilagajanje hitrosti, pozna in razume dejavnike tveganja zaradi
vožnje s previsoko ali neprilagojeno hitrostjo, ve, kaj sestavlja pot
ustavljanja, ve in razume, kaj vpliva nanjo in kako, ter ve in razume,
kako zavirati v različnih okoliščinah.

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

5233

Vozila, ki uporabljajo posebno
opozorilno svetilko, ki oddaja
svetlobo rumene barve

Vozila s prednostjo in vozila za
spremstvo

Kandidat pozna in razume pravila vožnje ter dejavnike tveganja,
povezane z s posebnostmi v cestnem prometu, ki jih predstavljajo
delo na cesti, organizirane kolone vozil, vozila s prednostjo in vozila
za spremstvo, vozila, ki uporabljajo posebno opozorilno svetilko, ki
oddaja svetlobo rumene barve, ter vozila za izredni prevoz.

8
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6. POSEBNOSTI V CESTNEM
PROMETU (1 PU)

Organizirana kolona vozil

Delo na cesti

Št.

Znaki za komunikacijo med
udeleženci v cestnem prometu

Kandidat pozna in razume pravila prednosti na vseh vrstah križišč.

Prednost na križišču

5234 /

Kandidat pozna pravila uporabe naprav in znakov za komunikacijo
med udeleženci v cestnem prometu ter razume njihov namen in
pomen (položaj vozila ter hitrost in dinamika vožnje, utripalke in
varnostne utripalke, zavorne svetilke, žarometi za vzvratno vožnjo
in zvočni opozorilni znaki za vzvratno vožnjo, svetlobni in zvočni
opozorilni znaki). Prepozna oziroma pozna in razume tudi posredne
in neformalne znake za komunikacijo, se zaveda njihovega pomena
in tudi možnosti napačnega tolmačenja (položaj telesa, glave in rok
ter očesni stik, neformalna uporaba svetlobnih in zvočnih
opozorilnih znakov).

Kandidat ve in razume, kako se približuje križišču, pozna in razume
pravila razvrščanja pred križiščem ter pravila vožnje čez križišče
(brez pravil prednosti na križišču).

Približevanje križišču,
razvrščanje pred križiščem in
vožnja čez križišče

zna pravilno presoditi tisto kar vidi in predvideti kakšen bo
najverjetnejši razvoj dogodkov).

Stran

Uradni list Republike Slovenije

7. UPORABA VOZILA V
ODNOSU DO OKOLJA (1 PU)
Načrtovanje poti

Trajnostna mobilnost (izbira
vrste in načina prevoza)

Osnove tehnike varčne vožnje

Izredni prevoz
Kandidat ima splošno znanje glede uporabe vozila v odnosu do
okolja, pozna in razume ravnanja, ki prispevajo k manjši porabi
goriva, manjšim izpustom škodljivih snovi, manjšemu hrupu oz.
nasploh k manjšemu obremenjevanju okolja zaradi cestnega
prometa ter razume pomen načrtovanja poti.

9
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Stran

5235

2. DODATNE VSEBINE,
SKUPNE KATEGORIJAMA B1
IN B

Vleka priklopnega vozila

1. DODATNE VSEBINE,
SKUPNE KATEGORIJAM B1,
B IN BE

10

Kandidat pozna predpisane vrednosti dopustnih vsebnosti alkohola
Vpliv socialnih in situacijskih
v krvi voznika, pozna, razume in se zaveda posledic vpliva socialnih
dejavnikov na ravnanje voznika
dejavnikov, kot so socialno okolje, družbenoekonomski položaj,

Kandidat pozna kategorije vozil, katerih dovoljenje za vožnjo
vključuje vozniško dovoljenje kategorije B oziroma B1, ter največje
dovoljene mase in dimenzije vozil in skupine vozil, pozna
predpisano opremo vozila, pozna namen in koristi vožnje s
spremljevalcem, ve, kdo je voznik začetnik ter pozna obveznosti v
zvezi s programom dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov.

Kandidat pozna splošne predpise, ki se nanašajo na vleko
priklopnega vozila (predpisane mase, dimenzije in oprema, tehnični
pregled, registracija idr.), pozna in razume posebnosti pri pravilih
cestnega prometa in prometni signalizaciji, ki se nanašajo na vožnjo
(upravljanje) skupine vozil ter pozna in razume značilnosti vožnje
skupine vozil, posebej tiste značilnosti, ki so neposredno povezane
z zagotavljanjem varnega in nemotenega poteka cestnega prometa.

CILJI

69 / 17. 5. 2022

Posebnosti pri splošnih
predpisih

UČNA TEMA

Št.

TEMATSKI SKLOP

5236 /

Preglednica 2: Dodatne teoretične vsebine za kategorije B1, B in BE

Dodatne vsebine za kategorije B1, B in BE so navedene v Preglednici 2. Razdeljene so na dodatne vsebine, skupne vsem navedenim
kategorijam (splošno o vleki priklopnega vozila), in na dodatne vsebine za vsako kategorijo posebej.

2.2 DODATNE VSEBINE ZA KATEGORIJE B1, B IN BE

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Kandidat pozna predpise v zvezi s prevozom tovora na zunanjem
prtljažniku (dimenzije, označitev), ve in razume, kako takšen tovor

Ustavitev in parkiranje
Prevoz tovora, vleka
pokvarjenega vozila in

Št.

11

Kandidat pozna predpise glede ustavitve, parkiranja in označitve
ustavljenih vozil.

Prevoz oseb ter vstopanje v
vozilo in izstopanje iz njega

Kandidat pozna in razume prometno signalizacijo in prometno
opremo, značilno za hitro cesto in avtocesto, pozna in razume
pravila in posebnosti vožnje po teh cestah, pozna opremo predorov,
razume njen namen ter pozna in razume posebnosti vožnje skozi
predor, ve, kako ravnati ob zastojih, okvari vozila in drugih izrednih
dogodkih, ter ob približevanju in vožnji mimo mest, kjer se izvajajo
dela na cesti.
Kandidat ve, na kaj mora biti pozoren pri prevozu oseb, ve in
razume, kako mora ravnati, če prevaža otroke, ve, kdaj gre za
prevoz organizirane skupine otrok in pozna predpise, ki se nanašajo
na takšne prevoze ter ve in razume, kako ravnati, da vstop v vozilo
in izstop iz njega potekata varno.

Vožnja po hitri cesti in
avtocesti

Vožnja vozila

Kandidat pozna omejitve hitrosti za vozila in skupine vozil, ki jih sme
voziti, pozna predpise glede položaja vozila, izbire prometnega
pasu in druge posebnosti vožnje, značilne za kategoriji B1 in B, ve
in razume, kako ravnati ob oteženem srečanju, ve, kje sme obračati
in voziti vzvratno ter kako to izpeljati, pozna predpise glede vožnje
pozimi in v zimskih razmerah ter ve in razume, kako ravnati pri
vožnji v takšnih razmerah.

življenjski slog, pripadnost skupini, itd. ter situacijskih dejavnikov,
kot so nedovoljena uporaba nekaterih naprav in opreme, kajenje
med vožnjo, ukvarjanje s sopotniki, pritisk vrstnikov v vozilu na
ravnanje voznika.

Uradni list Republike Slovenije
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5237

vpliva na vožnjo, ve in razume, kako ravnati pri prevozu tovora v
vozilu, pozna predpise, ki se nanašajo na vleko pokvarjenega
vozila, ve in razume, kako je treba ravnati ob okvari vozila in kako
poskrbeti za varno zapustitev vozila.

12
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Tehnične lastnosti vozila v
zvezi s prometno varnostjo

Št.

Kandidat pozna pomen opozorilnih in kontrolnih svetilk na armaturni
plošči (predvsem za žaromete in svetilke, motorno olje, hladilno
tekočino, zavore in gorivo) ter ve, kako ravnati, če katera od njih
sveti, ve kje, kako in zakaj se preverja količina olja in drugih tekočin
kot so hladilna tekočina, zavorna tekočina in tekočina za pranje
stekel, pozna pojem in ključne elemente aktivne varnosti kot so
pnevmatike, zavore, krmilni mehanizem, blažilniki, ABS in ESP ter
razume njihov vpliv na zagotavljanje nadzora nad vozilom, ima
osnovno znanje o vozilih oz. njihovih sklopih kot so npr. deli
pogonske naprave, (sklopka, menjalnik) ter zna prepoznati resne
napake, ki lahko pomembno vplivajo na varnost cestnega prometa.

5238 /

Kandidat pozna in razume pojem pasivne varnosti ter pozna in
razume namen opreme (elemente) pasivne varnosti, kot so
varnostni pasovi, naslonjala za glavo in zračne blazine, ve, kako se
jih pravilno uporablja oz. z njimi ravna, pozna in razume pravilen
sedežni položaj voznika, ve in razume, kaj vključuje priprava vozila
Priprava na vožnjo, opazovanje iz na vožnjo, pozna svetlobno opremo vozila ter pozna in razume
vozila in oprema vozila
njen pomen in ve, kako se jo pravilno uporablja, ve in razume, kako
se pravilno opazuje promet pred, ob in za vozilom (uporaba
vzvratnih ogledal, premoščanje mrtvih kotov) ter kako v različnih
pogojih vožnje zagotavljati zadostno vidljivosti iz vozila.

ravnanje ob okvari

Stran

Uradni list Republike Slovenije

3. DODATNE VSEBINE SAMO
ZA KATEGORIJO BE

Kandidat pozna in razume posebnosti pri pravilih cestnega prometa
in prometni signalizaciji, ki se nanašajo na vožnjo skupine vozil, ki
spadajo v kategorijo BE.
Kandidat pozna in razume zahteve glede prevoza tovora na
priklopnem vozilu (nalaganje, pritrjevanje, označitev).
Kandidat pozna in razume posebnosti pri vožnji (upravljanju)
skupine vozil, ki spadajo v kategorijo BE, in so povezane z
zagotavljanjem varnega in nemotenega poteka cestnega prometa,
varovanjem okolja ter tehničnim vidikom uporabe vozil.

Posebnosti glede pravil
cestnega prometa in prometne
signalizacije
Prevoz tovora

Druge posebnosti kategorije
BE

13

Kandidat pozna splošne predpise, ki se nanašajo na udeležbo
skupine vozil v cestnem prometu (predpisane mase, dimenzije in
oprema, oprema, tehnični pregled, registracija, alkohol idr.).

Kandidat pozna in razume ravnanja, ki prispevajo k manjši porabi
goriva, manjšim izpustom škodljivih snovi, manjšemu hrupu oz.
nasploh k manjšemu obremenjevanju okolja zaradi cestnega
prometa ter razume pomen načrtovanja poti.

Posebnosti pri splošnih
pravilih in predpisih

Uporaba vozila v odnosu do
okolja (varstvo okolja,
trajnostna mobilnost,
načrtovanje poti)

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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5239

1. DODATNE VSEBINE,
SKUPNE KATEGORIJAM AM,
A1, A2 IN A

Kandidat pozna in razume vpliv razmer na cesti, zaradi katerih so
še posebej izpostavljeni vozniki motornih koles in mopedov (spolzke
voziščne površine, mokre označbe na prometnih površinah, pokrovi
jaškov, poškodovano vozišče, udarne jame, zapolnjene z vodo,
podhlajeno vozišče, pesek na vozišču idr.) ter ve, kako ravnati, da
ta tveganja, ki jih predstavljajo te nevarnosti, čim bolj zmanjša.

Dejavniki tveganja, ki se
nanašajo na različne razmere
na cesti

Zaščitna motoristična čelada

14

Kandidat pozna predpise glede uporabe homologirane zaščitne
motoristične čelade ter ve in razume, kakšno izbrati, kako jo
uporabljati ter kako skrbeti zanjo (čiščenje, poškodbe, obraba vizirja

Kandidat ve, kako lahko doseže svojo večjo opaznost (vidnost) v
cestnem prometu ter ve in razume, s katerimi ravnanji lahko
zmanjša možnost, da bi ga drugi udeleženci spregledali.

Kandidat pozna splošne predpise, ki se nanašajo na udeležbo
motornih koles in mopedov v cestnem prometu ter pozna in razume
posebnosti pri pravilih cestnega prometa, ki se nanašajo na vožnjo
teh vozil.

Posebnosti pri splošnih
predpisih in pravilih cestnega
prometa

69 / 17. 5. 2022

Opaznost voznikov enoslednih
motornih vozil za druge
udeležence cestnega prometa

CILJI

UČNA TEMA

Št.

TEMATSKI SKLOP

5240 /

Preglednica 3: Dodatne teoretične vsebine za kategorije AM, A1, A2 in A

Dodatne vsebine za kategorije AM, A1, A2 in A so navedene v Preglednici 3. Razdeljene so na dodatne vsebine, skupne vsem navedenim
kategorijam, ter na dodatne vsebine za kategorijo AM ter za kategorije A1, A2 in A.

2.3 DODATNE VSEBINE ZA KATEGORIJE AM, A1, A2 IN A

Stran
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Kandidat pozna splošne predpise, ki se nanašajo na udeležbo
motornih koles v cestnem prometu, pozna in razume posebnosti pri
pravilih cestnega prometa in prometni signalizaciji, ve, kdo je voznik
začetnik ter pozna obveznosti v zvezi s programom dodatnega
usposabljanja voznikov začetnikov.

Posebnosti pri splošnih
predpisih ter pravilih cestnega
prometa in prometni
signalizaciji

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

15

Kandidat pozna in razume prometno signalizacijo in prometno
opremo, značilno za hitro cesto in avtocesto, pozna in razume
pravila in posebnosti vožnje po teh cestah, pozna opremo predorov,
razume njen namen ter pozna in razume posebnosti vožnje skozi
predor, ve kako ravnati ob zastojih, okvari vozila in drugih izrednih

Kandidat pozna in razume tehnične lastnosti vozila, ki vplivajo na
varno udeležbo v cestnem prometu.

Tehnične lastnosti vozila, ki
vplivajo na varno udeležbo v
cestnem prometu

Vožnja po hitri cesti in
avtocesti

Kandidat ve in razume, kako ravnati pri vožnji mopeda, pozna in
razume način prevoza potnika in tovora ter vpliv tega na varno
upravljanje z mopedom.

Vožnja (upravljanje) mopeda

Kandidat pozna splošne predpise, ki se nanašajo na udeležbo
mopedov v cestnem prometu, pozna in razume posebnosti pri
pravilih cestnega prometa in prometni signalizaciji.

Kandidat pozna predpise, ki se nanašajo na prevoz potnika in
tovora z motornim kolesom oziroma mopedom.

Št.

3. DODATNE VSEBINE SAMO
ZA KATEGORIJE A1, A2 IN A

2. DODATNE VSEBINE SAMO
ZA KATEGORIJO AM

Posebnosti pri splošnih
predpisih ter pravilih cestnega
prometa in prometni
signalizaciji

Prevoz potnika in tovora v
zvezi s prometno varnostjo

idr.).

Uradni list Republike Slovenije

5241

Kandidat ve in razume, kako ravnati pri vožnji motornega kolesa
(položaj na motornem kolesu, tehnika vožnje pri spreminjanju smeri,
zaviranju, vožnja pri stranskem vetru, s prtljago, vožnja potnika,
vožnja po avtocesti in hitri cesti,…).
Kandidat pozna in razume dejavnike tveganja, povezane z
značilnostmi vožnje motornega kolesa (voziščna površina, slabša
opaznost za druge udeležence cestnega prometa, bočni veter in
drugi vremenski vplivi, ovirano vidno polje, pojav nihanja motornega
kolesa,…) ter pozna in razume posebnosti vpliva psihofizičnega
stanja voznika na njegovo ravnanje pri vožnji motornega kolesa.
Kandidat pozna in razume temeljne značilnosti zgradbe in delovanja
delov in naprav vozila, kot so motor, okvir, vzmetenje, zavore in
pnevmatike, pozna funkcije in način uporabe naprav, ki jih ima
motorno kolo ter pozna in razume priporočila glede preventivnega
vzdrževanja in preventivnega pregleda vozila.

Uporaba zaščitne opreme

Vožnja (upravljanje) motornega
kolesa

Dejavniki tveganja, povezani z
značilnostmi vožnje motornega
kolesa

Tehnične lastnosti vozila v
zvezi s prometno varnostjo

5242 /
Št.

69 / 17. 5. 2022
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Kandidat pozna značilnosti kakovostne zaščitne motoristične
opreme in razume pomen njene uporabe, ve kako se pravilno
namesti, kako jo izbrati in kako hraniti.

dogodkih ter ob približevanju in vožnji mimo mest, kjer se izvajajo
dela na cesti.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

1. DODATNE VSEBINE,
SKUPNE KATEGORIJAM C1,
C, C1E, CE, D1, D, D1E IN DE

TEMATSKI SKLOP

Kandidat pozna splošne predpise, ki se nanašajo na udeležbo
navedenih kategorij v cestnem prometu (vozniško dovoljenje, izrazi,
alkohol idr.) ter pozna in razume posebnosti pri pravilih cestnega
prometa in prometni signalizaciji, skupne navedenim kategorijam.
Kandidat pozna pravila o trajanju vožnje, obveznih odmorih in
počitkih ter uporabi analognega in digitalnega tahografa.
Kandidat pozna temeljne predpise glede vrst prevozov, pogojev za
opravljanje prevozov ter prevoznih dokumentov.
Kandidat pozna in razume temeljne značilnosti zgradbe in delovanja
motorjev s pripadajočimi deli in napravami, naprave za prenos moči
ter zavorne in krmilne naprave, pozna naloge in značilnosti motorne
tekočine in tekočin v drugih napravah vozila, ve kako skrbeti za te
naprave, pozna značilnosti zgradbe, pnevmatik, njihove pravilne
uporabe in skrbi zanje, pozna in razume pomen tipičnih
prikazovalnikov, kontrolnih in opozorilnih svetilk ter stikal na
armaturi, pozna elemente pasivne in aktivna varnosti, značilne za
tovorna vozila in avtobuse ter pozna in razume priporočila glede

Posebnosti pri splošnih
pravilih in predpisih ter pravilih
cestnega prometa in prometne
signalizacije
Čas vožnje, tahograf
Predpisi o prevozih v cestnem
prometu

Poznavanje vozil in njihovo
vzdrževanje

Št.

69 / 17. 5. 2022 /
Stran
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CILJI

UČNA TEMA

Preglednica 4: Dodatne teoretične vsebine za kategorije C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E in DE

Dodatne vsebine za kategorije C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E in DE so navedene v Preglednici 4. Razdeljene so na dodatne vsebine, skupne vsem
zgoraj navedenim kategorijam, na dodatne vsebine, skupne kategorijam C1, C, C1E in CE, dodatne vsebine, skupne kategorijam C1 in C, dodatne
vsebine, skupne kategorijam C1E, CE, D1E in DE ter dodatne vsebine, skupne kategorijam D1 in D.

2.4 DODATNE VSEBINE ZA KATEGORIJE C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E IN DE

Uradni list Republike Slovenije

5243

2. DODATNE VSEBINE,
SKUPNE KATEGORIJAM C1,
C, C1E IN CE

Varnostni ukrepi ob okvari
vozila in zamenjavi kolesa ter
vleka pokvarjenega vozila

Posebnosti pri splošnih

18

Kandidat pozna splošne predpise, ki se nanašajo na udeležbo vozil

Kandidat pozna in razume predpise v zvezi s prevozom,
nalaganjem in pritrditvijo tovora ter predpise v zvezi s prevozom
oseb v prostoru za tovor in na stojiščih ali sedežih, prigrajenih na
zunanji strani vozila.

Kandidat pozna in razume posebnosti pri pravilih cestnega prometa
in prometni signalizaciji, skupne navedenim kategorijam.

69 / 17. 5. 2022

Prevoz tovora in prevoz oseb v
prostoru za tovor

Posebnosti glede pravil
cestnega prometa in prometne
signalizacije

Št.

Kandidat pozna in razume posebnosti vožnje po hitri cesti in
avtocesti.

Kandidat ve in razume, kako ravnati v primeru okvare vozila, ob
zamenjavi kolesa ter pozna predpise v zvezi z vleko pokvarjenega
vozila.

Upravljanje z vozilom

5244 /

Posebnosti vožnje po hitri
cesti in avtocesti

Kandidat pozna značilnosti vidnega polja, ki jih pogojujejo lastnosti
vozil, ve in razume, kako se s tem sooča voznik, ve in razume, kako
se pri vožnji upoštevajo masa in dimenzije vozila ter druge
posebnosti, pozna značilnosti različnih vrst zavor ter ve in razume,
kdaj in kako se uporabljajo, pozna temeljne tehnike varčne vožnje,
vključno z uporabo sodobnih tehnoloških rešitev ter pozna in
razume temeljne značilnosti zgradbe in delovanja naprav, ki
zmanjšujejo negativne vplive na okolje.

preventivnega vzdrževanja vozil.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Kandidat pozna predpisane mase, dimenzije, dele in opremo vozil.

Kandidat pozna delovanje in sprotno vzdrževanje sistemov sklopk
ter postopek priklopa in odklopa priklopnega vozila.

Mase, dimenzije, deli in oprema
vozil
Delovanje in dnevno
vzdrževanje sistemov sklopk
ter postopek priklopa in
odklopa

Posebnosti pri splošnih
pravilih in predpisih ter pri
pravilih cestnega prometa in
prometne signalizacije, ki niso
vezane na prevoz potnikov

Druge posebnosti kategorij
C1E, CE, D1E in DE

Kandidat pozna splošne predpise, ki se nanašajo na udeležbo
skupine vozil v cestnem prometu ter pozna in razume posebnosti pri
pravilih cestnega prometa in prometni signalizaciji.

Posebnosti pri splošnih
pravilih in predpisih ter pri
pravilih cestnega prometa in
prometne signalizacije

69 / 17. 5. 2022 /
Stran
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Kandidat pozna splošne predpise, ki se nanašajo na udeležbo v
cestnem prometu ter pozna in razume posebnosti pri pravilih
cestnega prometa in prometni signalizaciji, ki niso vezane na prevoz
potnikov.

Kandidat pozna posebnosti, kot so upravljanje skupine vozil,
nevarnost zvrnitve, ravnanje v zimskih razmerah, značilnosti zavor
na priklopnem vozilu idr.

Kandidat pozna predpisane mase, dimenzije, dele in opremo vozil.

Mase, dimenzije, deli in oprema
vozil

v cestnem prometu ter pozna in razume posebnosti pri pravilih
cestnega prometa in prometni signalizaciji.

Št.

5. DODATNE VSEBINE,
SKUPNE KATEGORIJAM D1
IN D

4. DODATNE VSEBINE,
SKUPNE KATEGORIJAM
C1E, CE, D1E IN DE

3. DODATNE VSEBINE,
SKUPNE KATEGORIJAM C1
IN C

pravilih in predpisih ter pri
pravilih cestnega prometa in
prometne signalizacije

Uradni list Republike Slovenije

5245

Kandidat pozna predpisane mase, dimenzije ter dele in opremo
vozil.

Mase, dimenzije, deli in oprema
vozil ter druge posebnosti
kategorij D1 in D

5246 /
20

Kandidat pozna pravila cestnega prometa, neposredno povezana s
prevozom potnikov.

Pravila cestnega prometa,
neposredno povezana s
prevozom potnikov

Stran
Št.

69 / 17. 5. 2022
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DODATNE VSEBINE ZA
KATEGORIJO F

TEMATSKI SKLOP

Kandidat pozna predpise v zvezi s prevozom, nalaganjem in
pritrditvijo tovora ter predpise v zvezi s prevozom oseb v prostoru
za tovor in na stojiščih ali sedežih, prigrajenih na zunanji strani
vozila.
Kandidat ve in razume, kako ravnati v primeru okvare vozila ter
pozna in razume priporočila glede preventivnega vzdrževanja vozil.
Kandidat pozna značilnosti oviranega vidnega polja, ki jih pogojujejo
lastnosti vozila, priklopnega vozila, traktorskih priključkov in tovora,
ve in razume, kako se s tem sooča voznik, ve in razume, kako se
pri vožnji upoštevajo masa in dimenzije vozila ter druge posebnosti,
kot so počasnost vozila, vleka priklopnega vozila ter vključevanje v
promet s kmetijskih in gozdnih površin idr.
Kandidat pozna vrste ter konstrukcijske značilnosti traktorjev in
traktorskih priključkov, pozna in razume temeljne značilnosti in

Prevoz tovora in prevoz oseb

Varnostni ukrepi ob okvari ter
preventivno vzdrževanje vozil

Upravljanje z vozilom v
cestnem prometu

Poznavanje vozil

Št.

21

Kandidat pozna splošne predpise in pravila, kot so pogoji za vožnjo,
izrazi, največje dovoljene hitrosti, dokumenti o vozilu, predpisane
mase in dimenzije vozil, označitev vozila idr. ter pozna in razume
prometno signalizacijo, ki se nanaša na to kategorijo vozil.

CILJI

Posebnosti pri splošnih
predpisih, pravilih vožnje in
prometni signalizaciji

UČNA TEMA

Preglednica 5: Dodatne teoretične vsebine za kategorijo F

Dodatne vsebine za kategorijo F so navedene v spodnji preglednici.

2.5 DODATNE VSEBINE ZA KATEGORIJO F

Uradni list Republike Slovenije
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Stran
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Št.

Varno delo s traktorji in
traktorskimi priključki

5248 /

Kandidat pozna in razume temeljne značilnosti gibanja in stabilnost
traktorja, pozna temeljna načela varnega dela s traktorskimi
priključki ter ve in razume, kako preprečevati nesreče pri delu s
traktorjem in traktorskimi priključki.

delovanje motorjev s pripadajočimi deli in napravami, naprave za
prenos moči skupaj z vzmetenjem, zavorne, krmilne in hidravlične
naprave ter drugih delov in naprav, značilnih za traktorje, pozna
naloge in značilnosti motorne tekočine in tekočin v drugih napravah
vozila, ve, kako skrbeti zanje ter pozna temeljne značilnosti
pnevmatik, njihove pravilne uporabe in skrbi zanje.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

DODATNE VSEBINE ZA
KATEGORIJO G

TEMATSKI SKLOP

Kandidat pozna predpise v zvezi s prevozom oseb v prostoru za
tovor in na stojiščih ali sedežih, prigrajenih na zunanji strani vozila,
ter predpise v zvezi s prevozom, nalaganjem in pritrditvijo tovora.
Kandidat ve in razume, kako ravnati v primeru okvare vozila in ob
zamenjavi kolesa ter pozna in razume priporočila glede
preventivnega vzdrževanja vozil.
Kandidat pozna značilnosti oviranega vidnega polja, ki jih pogojujejo
lastnosti vozila, priklopnega vozila in tovora, ve in razume, kako se
s tem sooča voznik, ve in razume, kako se pri vožnji upoštevajo
posebnosti, kot so počasnost vozila, vključevanje v promet s
kmetijskih in gozdnih površin idr.
Kandidat pozna in razume temeljne značilnosti zgradbe in delovanja
motorjev s pripadajočimi deli in napravami, naprave za prenos moči
ter zavorne in krmilne naprave, pozna naloge in značilnosti motorne

Prevoz tovora in prevoz oseb
Varnostni ukrepi ob okvari in
zamenjavi kolesa ter
preventivno vzdrževanje vozil

Upravljanje z vozilom v
cestnem prometu

Poznavanje vozil

Št.

69 / 17. 5. 2022 /
Stran
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Kandidat pozna in razume prometno signalizacijo, ki se nanaša na
to kategorijo vozil, ter pozna splošne predpise in pravila, kot so
dokumenti o vozilu, predpisane mase in dimenzije vozil, označitev
vozila, pogoji za vožnjo, izrazi idr.

CILJI

Posebnosti pri prometni
signalizaciji, splošnih
predpisih in pravilih vožnje

UČNA TEMA

Preglednica 6: Dodatne teoretične vsebine za kategorijo G

Dodatne vsebine za kategorijo G so navedene v spodnji preglednici.

2.6 DODATNE VSEBINE ZA KATEGORIJO G

Uradni list Republike Slovenije

5249

Varno delo z delovnimi stroji,
motokultivatorji in njihovimi
priključki

5250 /
Št.

69 / 17. 5. 2022
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Kandidat pozna in razume temeljne značilnosti mehanike gibanja in
stabilnost motokultivatorja ter ve in razume, kako preprečevati
nesreče pri delu z njim.

tekočine in tekočin v drugih napravah vozila, ve, kako skrbeti zanje
ter pozna značilnosti zgradbe pnevmatik, njihove pravilne uporabe
in skrbi zanje.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

učinkovito opazuje z namenom pridobiti informacije, potrebne za pravilno ravnanje ter pravilno in pravočasno presojo posamezne
prometne situacije (vključuje tudi pravilno in sistematično uporabo vzvratnih ogledal ter kontrolo njihovih mrtvih kotov);

vozi defenzivno, pravilno presoja posamezne prometne situacije, predvideva razvoj dogodkov in prepoznava tvegane situacije;

ustrezno uporablja in razume naprave za sporazumevanje, kot so utripalke, varnostne utripalke, zavorne svetilke in žaromet za vzvratno
vožnjo, ter pravočasno in jasno sporoča namere s položajem vozila ter hitrostjo in dinamiko vožnje;

skrbi za pravilno lego na vozišču ter se pravilno in pravočasno razvršča in opravlja premike;

vozi na potrebni razdalji do drugih udeležencev v prometu, fizičnih ovir in cestne objektov (varnostna razdalja, bočna varnostna razdalja)
ter prilagaja položaj vozila značilnostim zavojev, potrebni vidni razdalji in preglednosti križišč;

zagotavlja nemoten potek cestnega prometa (vključno s prehitevanji, če jih je mogoče izpeljati varno in v skladu s pravili cestnega
prometa), prilagaja hitrost cestnim in vremenskim razmeram ter drugim okoliščinam, zmore varno voziti s hitrostmi, ki so na posamezni
cesti ali njenem odseku dovoljene in usklajene z okoliščinami, se varno in učinkovito vključuje v prometni tok, križa z drugimi prometnimi
tokovi in prehaja iz enega v drug prometni tok;

ravna v skladu s pravili cestnega prometa, znaki in odredbami pooblaščenih oseb ter upošteva postavljeno prometno signalizacijo in
prometno opremo cest.















Št.

69 / 17. 5. 2022 /
Stran
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obvladuje pripravo na vožnjo in ukrepe v primeru resnejših tehničnih napak, upravlja vozilo s potrebno spretnostjo ter vozi varčno;



Po končanem praktičnem delu usposabljanja kandidat:

Vsebine praktičnega dela usposabljanja so razdeljene po posameznih kategorijah oziroma skupinah kategorij vozniškega dovoljenja.

3 PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA

Uradni list Republike Slovenije

5251

UČNA VAJA

1.1 Priprava na vožnjo

1. UČNA STOPNJA

uporaba dolgih in zasenčenih žarometov, dajanje svetlobnih in zvočnih
opozorilnih znakov ter uporaba drugih naprav, ki jih ima vozilo,
vizualno preverjanje stanja pnevmatik, zavor, verige, kolesnih obročev in naper,
preverjanje delovanja svetilk in žarometov ter preverjanje nivoja tekočin, ki so
potrebne za pravilno delovanje in uporabo vozila,
namestitev zaščitne opreme, ki jo sestavljajo oblačila (dolgi rokavi, dolge hlače),
zaprta obutev, ki sega nad gležnje, ter motoristične zaščitne rokavice in čelada,
parkiranje mopeda na centralno stojalo in odstranitev z njega,
pravilno sedenje na mopedu,
nastavitev vzvratnih ogledal in ugotavljanje njihovih mrtvih kotov,
zagon in zaustavitev motorja (agregata).










69 / 17. 5. 2022
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poznavanje najpomembnejših tehničnih podatkov in značilnosti vozila, s katerim
se usposablja (tip vozila, vrsta in moč motorja, masa, nosilnost, vrsta zavor,
vrsta goriva, tlak v pnevmatikah),



Kandidat usvoji spretnosti, potrebne za varno vključitev v cestni promet ter ravnanja
pred in po končani vožnji, in sicer:

CILJI

Št.

UČNA STOPNJA

5252 /

Preglednica 7: Učne vaje in cilji usposabljanja za kategorijo AM

Učne vaje in cilji usposabljanja za kategorijo AM so navedeni v spodnji preglednici.

3.1 KATEGORIJA AM

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2. UČNA STOPNJA

spreminjanje smeri ob spremljanju dogajanja za in ob vozilu ter uporabi utripalk,
speljevanje na vzponu.




vijuganje pri višjih hitrostih,
vožnja aritmičnega slaloma,
izognitev oviri s predhodnim zaviranjem.





ustavitev na vozišču javne ceste in ponovna vključitev v promet, na ravnem in
na vzponu,
vožnjo po cestah različnih, širin, potekov in voziščnih podlag (ozke, široke,



vključevanje v cestni promet na javno cesto in izključevanje iz njega,





Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:

ustavljanje v sili,

pospeševanje do največje hitrosti in naglo zmanjšanje hitrosti,
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vijuganje, vožnja osmice in slaloma,



Kandidat usvoji spretnosti, potrebne za obvladovanje mopeda pri višjih hitrostih ter pri
naglih spremembah smeri in hitrosti:

vožnja naravnost, pospeševanje, menjava prestavnih razmerij, zmanjševanje
hitrosti,



Št.

2.1 Vključevanje v
cestni promet in
izključevanje iz njega
ter vožnja po cestah
zunaj naselja

1.3 Vadba zahtevnejših
elementov vožnje

1.2 Vadba osnovnih
elementov vožnje

speljevanje in ustavitev,



Kandidat usvoji spretnosti, potrebne za obvladovanje mopeda pri nizkih hitrostih ter pri
počasnih spremembah smeri in hitrosti:

Uradni list Republike Slovenije

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

5253

zavarovanih in nezavarovanih prehodih ceste čez železniško progo.



28

križiščih enakovrednih cest, prednostne in neprednostne ceste, s krožnim
prometom, na potekih prednostne ceste, na križiščih, na katerih je promet urejen
s semaforji,

Št.



5254 /

2.2 Vožnja na križiščih
in na prehodu ceste
čez železniško progo

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje pri približevanju in pri vožnji
na:

ovinkaste, z večjim vzdolžnim nagibom, prevoji, v gozdnatih predelih, asfaltne,
tlakovane, makadamske,…).

Stran

69 / 17. 5. 2022
Uradni list Republike Slovenije

območja omejene hitrosti in območja umirjenega prometa,
prehodi za pešce zunaj križišč,
ozki prehodi,
vožnja mimo ovir in objektov na vozišču,
obračanje mopeda na javni cesti,
parkiranje v raznolikih okoliščinah (urejeno parkirišče, javna cesta, prometna
površina z vzdolžnim ali prečnim nagibom,…).
vožnja mimo avtobusnih postajališč, kadar so na njih vozila javnega prevoza
potnikov,
druge okoliščine in situacije, ki zahtevajo posebna znanja in spretnosti.










približevanje in vožnjo na večpasovnih križiščih s krožnim prometom in
večpasovnih križiščih, na katerih je promet urejen s semaforji,
vožnjo v drugih zahtevnih prometnih okoliščinah v naselju.



vožnjo po cestah v naselju z več prometnimi pasovi,





Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:

ceste z napravami za umirjanje prometa,
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Št.

3. UČNA STOPNJA

3.1 Vožnja po cestah v
naselju z več
prometnimi pasovi in v
drugih zahtevnih
prometnih okoliščinah

2.3 Ravnanje v
posebnih prometnih
ureditvah in
okoliščinah

enosmerne ceste,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje v ureditvah in okoliščinah,
kot so:

Uradni list Republike Slovenije

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

5255

3.2 Vožnja po cestah
zunaj naselja

5256 /
Št.

69 / 17. 5. 2022
30

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo po cestah višjih kategorij zunaj
naselja, z gostim prometom in v zahtevnejšem prometnem okolju.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

UČNA VAJA

1.1 Priprava na vožnjo

UČNA STOPNJA

1. UČNA STOPNJA

CILJI

uporaba dolgih in zasenčenih žarometov, dajanje svetlobnih in zvočnih
opozorilnih znakov, uporaba stikala za ustavitev motorja (agregata) v sili ter
uporaba drugih naprav, ki jih ima vozilo,
vizualno preverjanje stanja pnevmatik, zavor, verige, kolesnih obročev in naper,
preverjanje delovanja svetilk in žarometov ter preverjanje nivoja tekočin, ki so
potrebne za pravilno delovanje in uporabo vozila,
namestitev zaščitne motoristične opreme, ki jo sestavljajo oblačila, obutev,
rokavice in čelada,
parkiranje motornega kolesa na centralno stojalo in odstranitev z njega,
dviganje motornega kolesa s tal,









Št.
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poznavanje najpomembnejših tehničnih podatkov in značilnosti vozila, s katerim
se usposablja (tip vozila, vrsta prostornina in moč motorja, masa, nosilnost, vrsta
zavor, tlak v pnevmatikah),



Kandidat usvoji spretnosti, potrebne za varno vključitev v cestni promet ter ravnanja
pred in po končani vožnji:

Preglednica 8: Učne vaje in cilji usposabljanja za kategorije A1, A2 in A

Učne vaje in cilji usposabljanja za kategorije A1, A2, A, A1 z B in A1 z B s kodo nacionalne administrativne omejitve 125 so navedene v spodnjih
preglednicah

3.2 KATEGORIJE A1, A2, A, A1 Z B IN A1 Z B S KODO NACIONALNE ADMINISTRATIVNE OMEJITVE 125

Uradni list Republike Slovenije

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

5257

hoja okoli prostostoječega vozila in potiskanje vozila,
zagon in zaustavitev motorja (agregata).




usmerjenost pogleda,
spreminjanje smeri ob spremljanju dogajanja za in ob vozilu ter uporabi utripalk,
speljevanje na vzponu.





pospeševanje do hitrosti najmanj 50 km/h,
naglo in sunkovito zaviranje pri različnih hitrostih (uporaba obeh zavor in
pridobitev občutka za zaviranje ob aktiviranju ABS sistema),
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vijuganje, vožnja osmice in slaloma,



Kandidat usvoji spretnosti, potrebne za obvladovanje motornega kolesa pri višjih
hitrostih ter pri naglih spremembah smeri in hitrosti:

pospeševanje, menjava prestavnih razmerij, zmanjševanje hitrosti,

polževa vožnja naravnost,




speljevanje in ustavitev,



69 / 17. 5. 2022

1.3 Vadba zahtevnejših
elementov vožnje

nastavitev vzvratnih ogledal in ugotavljanje njihovih mrtvih kotov,



Št.

1.2 Vadba osnovnih
elementov vožnje

pravilna razporeditev prtljage,



5258 /

Kandidat usvoji spretnosti, potrebne za obvladovanje motornega kolesa pri nizkih
hitrostih ter pri počasnih spremembah smeri in hitrosti:

pravilno sedenje na motornem kolesu (mesto sedenja, položaj rok in nog
vključno s položajem prstov na rokah in stopal ter položaj zgornjega dela telesa
in glave),



Stran

Uradni list Republike Slovenije

2. UČNA STOPNJA

izognitev oviri s predhodnim zaviranjem (hitrost pred začetkom zaviranja najmanj
50 km/h),
izognitev oviri brez predhodnega zaviranja (hitrost pred začetkom izogiba
najmanj 50 km/h),
obračanje na vzponu (polkrožno in z manevriranjem),
prevoz potnika (sedanje na motorno kolo in vstajanje z njega, pravilen položaj in
ravnanje potnika pri spreminjanju smeri in hitrosti vožnje ter spoznavanje s
spremenjenimi voznimi lastnostmi motornega kolesa),
obračanje motornega kolesa na mestu (neobvezno),
polkrožno obračanje na čim manjšem prostoru (neobvezno),
vzvratno pomikanje motornega kolesa na klancu navzdol (neobvezno).










ustavitev na vozišču javne ceste in ponovna vključitev v promet, na ravnem in
na vzponu,
vožnjo po cestah različnih, širin, potekov in voziščnih podlag (ozke, široke,



vključevanje v cestni promet na javno cesto in izključevanje iz njega,





Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:
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vožnja aritmičnega slaloma pri hitrosti najmanj 30 km/h,



Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti prve učne stopnje.

vijuganje pri višjih hitrostih,



Št.

2.1 Vključevanje v
cestni promet in
izključevanje iz njega
ter vožnja po cestah
zunaj naselja

1.4 Samostojna
uporaba pridobljenih
znanj in spretnosti

ustavljanje v sili pri hitrosti najmanj 50 km/h,



Uradni list Republike Slovenije

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

5259

2.3 Ravnanje v
posebnih prometnih
ureditvah in
okoliščinah

enosmerne ceste,
ceste z napravami za umirjanje prometa,
območja omejene hitrosti in območja umirjenega prometa,
prehodi za pešce zunaj križišč,
ozki prehodi,
vožnja mimo ovir in objektov na vozišču,
vožnja mimo avtobusnih postajališč, kadar so na njih vozila javnega prevoza
potnikov,
obračanje vozila na javni cesti,
parkiranje v raznolikih okoliščinah (urejeno parkirišče, javna cesta, prometna
površina z vzdolžnim ali prečnim nagibom,…),
druge okoliščine in situacije, ki zahtevajo posebna znanja in spretnosti.
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zavarovanih in nezavarovanih prehodih ceste čez železniško progo.



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje v ureditvah in okoliščinah,
kot so:

križiščih enakovrednih cest, prednostne in neprednostne ceste, s krožnim
prometom, na potekih prednostne ceste, na križiščih, na katerih je promet urejen
s semaforji,

Št.



5260 /

2.2 Vožnja na križiščih
in na prehodu ceste
čez železniško progo

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje pri približevanju in pri vožnji
na:

ovinkaste, z večjim vzdolžnim nagibom, s prevoji, v gozdnatih predelih, asfaltne,
tlakovane, makadamske,…).

Stran

69 / 17. 5. 2022
Uradni list Republike Slovenije

3. UČNA STOPNJA

približevanje in vožnjo na večpasovnih križiščih s krožnim prometom in
večpasovnih križiščih, na katerih je promet urejen s semaforji,
vožnjo v drugih zahtevnih prometnih okoliščinah v naselju.




Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo pa hitri cesti in avtocesti ter
približevanje tem cestam, vključevanje nanje in zapuščanje teh cest.
Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti tretje učne stopnje ter se

3.4 Vožnja po hitri cesti
in avtocesti

3.5 Samostojna

69 / 17. 5. 2022 /
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Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo ponoči, v naselju in zunaj
naselja.

Kandidat spozna temeljna pravila vožnje v skupini, kot so razporejenost voznikov glede
na znanje in izkušnje, medsebojno opazovanje in prilagajanje hitrosti, lega na vozišču
ter pomen medsebojnega spoštovanja, solidarnosti in predhodnega dogovora med
udeleženci vožnje v skupini (neobvezno).

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo po cestah zunaj naselja,
vključno s cestami višjih kategorij, z gostim prometom in v zahtevnejšem prometnem
okolju (nadgradi tehniko vožnje skozi zavoje, pomen pravilnega usmerjanja pogleda,
zagotavljanje stabilnosti motornega kolesa v nagibu itd.).

vožnjo po cestah v naselju z več prometnimi pasovi,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:

Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti druge učne stopnje ter
se samooceni z izmenjavo videnj in razumevanja svojih ravnanj z učiteljem vožnje
oziroma drugimi kandidati oziroma dodatnim učiteljem vožnje.

Št.

3.3 Vožnja ponoči

3.2 Vožnja po cestah
zunaj naselja

3.1 Vožnja po cestah v
naselju z več
prometnimi pasovi in v
drugih zahtevnih
prometnih okoliščinah

2.4 Samostojna
uporaba pridobljenega
znanja in spretnosti s
samoocenjevanjem

Kandidat usvoji pomen predvidevanja nevarnih situacij v prometu, pravočasnega
izogibanja takšnim situacijam ter iskanja izhodov iz njih.

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5261

UČNA VAJA

1.1 Priprava na vožnjo

UČNA STOPNJA

1. UČNA STOPNJA

namestitev zaščitne motoristične opreme, ki jo sestavljajo oblačila, obutev,
rokavice in čelada,
parkiranje motornega kolesa na centralno stojalo in odstranitev z njega,
dviganje motornega kolesa s tal,
pravilno sedenje na motornem kolesu (mesto sedenja, položaj rok in nog






69 / 17. 5. 2022
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vizualno preverjanje stanja pnevmatik, zavor, verige, kolesnih obročev in naper,
preverjanje delovanja svetilk in žarometov ter preverjanje nivoja tekočin, ki so
potrebne za pravilno delovanje in uporabo vozila,

uporaba dolgih in zasenčenih žarometov, dajanje svetlobnih in zvočnih
opozorilnih znakov, uporaba stikala za ustavitev motorja (agregata) v sili ter
uporaba drugih naprav, ki jih ima vozilo,





poznavanje najpomembnejših tehničnih podatkov in značilnosti vozila, s katerim
se usposablja (tip vozila, vrsta prostornina in moč motorja, masa, nosilnost, vrsta
zavor, tlak v pnevmatikah),



Kandidat usvoji spretnosti, potrebne za varno vključitev v cestni promet ter ravnanja
pred in po končani vožnji:

Št.

CILJI

samooceni z izmenjavo videnj in razumevanja svojih ravnanj z učiteljem vožnje oziroma
drugimi kandidati oziroma dodatnim učiteljem vožnje.

5262 /

Preglednica 9: Učne vaje in cilji usposabljanja za kategorijo A1 z B

uporaba pridobljenega
znanja in spretnosti s
samoocenjevanjem

Stran

Uradni list Republike Slovenije

1.2 Vadba osnovnih
elementov vožnje

nastavitev vzvratnih ogledal in ugotavljanje njihovih mrtvih kotov,
hoja okoli prostostoječega vozila in potiskanje vozila,
zagon in zaustavitev motorja (agregata).





vijuganje, vožnja osmice in slaloma,
usmerjenost pogleda,
spreminjanje smeri ob spremljanju dogajanja za in ob vozilu ter uporabi utripalk,
speljevanje na vzponu.
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pospeševanje, menjava prestavnih razmerij, zmanjševanje hitrosti,

polževa vožnja naravnost,




speljevanje in ustavitev,



Kandidat usvoji spretnosti, potrebne za obvladovanje motornega kolesa pri nizkih
hitrostih ter pri počasnih spremembah smeri in hitrosti:

pravilna razporeditev prtljage,



vključno s položajem prstov na rokah in stopal ter položaj zgornjega dela telesa
in glave),

Uradni list Republike Slovenije
Št.

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

5263

2. UČNA STOPNJA

vožnja aritmičnega slaloma pri hitrosti najmanj 30 km/h,
izognitev oviri s predhodnim zaviranjem (hitrost pred začetkom zaviranja najmanj
50 km/h),
izognitev oviri brez predhodnega zaviranja (hitrost pred začetkom izogiba
najmanj 50 km/h),
obračanje na vzponu (polkrožno in z manevriranjem),
prevoz potnika (sedanje na motorno kolo in vstajanje z njega, pravilen položaj in
ravnanje potnika pri spreminjanju smeri in hitrosti vožnje ter spoznavanje s
spremenjenimi voznimi lastnostmi motornega kolesa),
obračanje motornega kolesa na mestu (neobvezno),
polkrožno obračanje na čim manjšem prostoru (neobvezno),
vzvratno pomikanje motornega kolesa na klancu navzdol (neobvezno).











vključevanje v cestni promet na javno cesto in izključevanje iz njega,
ustavitev na vozišču javne ceste in ponovna vključitev v promet, na ravnem in
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vijuganje pri višjih hitrostih,



69 / 17. 5. 2022

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:

ustavljanje v sili pri hitrosti najmanj 50 km/h,



Št.

2.1 Vključevanje v
cestni promet in
izključevanje iz njega
ter vožnja po cestah

naglo in sunkovito zaviranje pri različnih hitrostih (uporaba obeh zavor in
pridobitev občutka za zaviranje ob aktiviranju ABS sistema),



5264 /

1.3 Vadba zahtevnejših
elementov vožnje

pospeševanje do hitrosti najmanj 50 km/h,



Kandidat usvoji spretnosti, potrebne za obvladovanje motornega kolesa pri višjih
hitrostih ter pri naglih spremembah smeri in hitrosti:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2.2 Vožnja na križiščih
in na prehodu ceste
čez železniško progo

zunaj naselja
vožnjo po cestah različnih, širin, potekov in voziščnih podlag (ozke, široke,
ovinkaste, z večjim vzdolžnim nagibom, s prevoji, v gozdnatih predelih, asfaltne,
tlakovane, makadamske,…).

zavarovanih in nezavarovanih prehodih ceste čez železniško progo.
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križiščih enakovrednih cest, prednostne in neprednostne ceste, s krožnim
prometom, na potekih prednostne ceste, na križiščih, na katerih je promet urejen
s semaforji,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje pri približevanju in pri vožnji
na:



na vzponu,

Uradni list Republike Slovenije
Št.

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

5265

3. UČNA STOPNJA

prehodi za pešce zunaj križišč,
ozki prehodi,
vožnja mimo ovir in objektov na vozišču,
vožnja mimo avtobusnih postajališč, kadar so na njih vozila javnega prevoza
potnikov,
obračanje vozila na javni cesti,
parkiranje v raznolikih okoliščinah (urejeno parkirišče, javna cesta, prometna
površina z vzdolžnim ali prečnim nagibom,…),
druge okoliščine in situacije, ki zahtevajo posebna znanja in spretnosti.









približevanje in vožnjo na večpasovnih križiščih s krožnim prometom in
večpasovnih križiščih, na katerih je promet urejen s semaforji,
vožnjo v drugih zahtevnih prometnih okoliščinah v naselju.



vožnjo po cestah v naselju z več prometnimi pasovi,





Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:
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69 / 17. 5. 2022

3.1 Vožnja po cestah v
naselju z več
prometnimi pasovi in v
drugih zahtevnih
prometnih okoliščinah

območja omejene hitrosti in območja umirjenega prometa,



Št.

Kandidat usvoji pomen predvidevanja nevarnih situacij v prometu, pravočasnega
izogibanja takšnim situacijam ter iskanja izhodov iz njih.

ceste z napravami za umirjanje prometa,



5266 /

2.3 Ravnanje v
posebnih prometnih
ureditvah in
okoliščinah

enosmerne ceste,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje v ureditvah in okoliščinah,
kot so:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti tretje učne stopnje ter se
samooceni z izmenjavo videnj in razumevanja svojih ravnanj z učiteljem vožnje oziroma
drugimi kandidati oziroma dodatnim učiteljem vožnje.

3.4 Samostojna
uporaba pridobljenega
znanja in spretnosti s
samoocenjevanjem

UČNA VAJA

1.1 Priprava na vožnjo

UČNA STOPNJA

1. UČNA STOPNJA

uporaba dolgih in zasenčenih žarometov, dajanje svetlobnih in zvočnih
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poznavanje najpomembnejših tehničnih podatkov in značilnosti vozila, s katerim
se usposablja (tip vozila, vrsta prostornina in moč motorja, masa, nosilnost, vrsta
zavor, tlak v pnevmatikah),

Št.



Kandidat usvoji spretnosti, potrebne za varno vključitev v cestni promet ter ravnanja
pred in po končani vožnji:

CILJI

Preglednica 10: Učne vaje in cilji usposabljanja za kategorijo A1 z B s kodo nacionalne administrativne omejitve 125

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo pa hitri cesti in avtocesti ter
približevanje tem cestam, vključevanje nanje in zapuščanje teh cest.

Kandidat spozna temeljna pravila vožnje v skupini, kot so razporejenost voznikov glede
na znanje in izkušnje, medsebojno opazovanje in prilagajanje hitrosti, lega na vozišču
ter pomen medsebojnega spoštovanja, solidarnosti in predhodnega dogovora med
udeleženci vožnje v skupini (neobvezno).

3.3 Vožnja po hitri cesti
in avtocesti

3.2 Vožnja po cestah
zunaj naselja

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo po cestah zunaj naselja,
vključno s cestami višjih kategorij, z gostim prometom in v zahtevnejšem prometnem
okolju (nadgradi tehniko vožnje skozi zavoje, pomen pravilnega usmerjanja pogleda,
zagotavljanje stabilnosti motornega kolesa v nagibu itd.).

Uradni list Republike Slovenije

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

5267

parkiranje motornega kolesa na centralno stojalo in odstranitev z njega,
dviganje motornega kolesa s tal,
pravilno sedenje na motornem kolesu (mesto sedenja, položaj rok in nog
vključno s položajem prstov na rokah in stopal ter položaj zgornjega dela telesa
in glave),
pravilna razporeditev prtljage,
nastavitev vzvratnih ogledal in ugotavljanje njihovih mrtvih kotov,
hoja okoli prostostoječega vozila in potiskanje vozila,
zagon in zaustavitev motorja (agregata).










speljevanje in ustavitev,
polževa vožnja naravnost,
pospeševanje, menjava prestavnih razmerij, zmanjševanje hitrosti,
vijuganje, vožnja osmice in slaloma,
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69 / 17. 5. 2022



Št.

1.2 Vadba osnovnih
elementov vožnje

namestitev zaščitne motoristične opreme, ki jo sestavljajo oblačila, obutev,
rokavice in čelada,



5268 /

Kandidat usvoji spretnosti, potrebne za obvladovanje motornega kolesa pri nizkih
hitrostih ter pri počasnih spremembah smeri in hitrosti:

vizualno preverjanje stanja pnevmatik, zavor, verige, kolesnih obročev in naper,
preverjanje delovanja svetilk in žarometov ter preverjanje nivoja tekočin, ki so
potrebne za pravilno delovanje in uporabo vozila,



opozorilnih znakov, uporaba stikala za ustavitev motorja (agregata) v sili ter
uporaba drugih naprav, ki jih ima vozilo,

Stran

Uradni list Republike Slovenije

spreminjanje smeri ob spremljanju dogajanja za in ob vozilu ter uporabi utripalk,
speljevanje na vzponu.




43

usmerjenost pogleda,



Uradni list Republike Slovenije
Št.

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

5269

izognitev oviri s predhodnim zaviranjem (hitrost pred začetkom zaviranja najmanj
50 km/h),
izognitev oviri brez predhodnega zaviranja (hitrost pred začetkom izogiba
najmanj 50 km/h),
obračanje na vzponu (polkrožno in z manevriranjem),
prevoz potnika (sedanje na motorno kolo in vstajanje z njega, pravilen položaj in
ravnanje potnika pri spreminjanju smeri in hitrosti vožnje ter spoznavanje s
spremenjenimi voznimi lastnostmi motornega kolesa),
obračanje motornega kolesa na mestu (neobvezno),
polkrožno obračanje na čim manjšem prostoru (neobvezno),
vzvratno pomikanje motornega kolesa na klancu navzdol (neobvezno).












vključevanje v cestni promet na javno cesto in izključevanje iz njega,
44

vožnja aritmičnega slaloma pri hitrosti najmanj 30 km/h,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:

vijuganje pri višjih hitrostih,



69 / 17. 5. 2022

2.1 Vključevanje v
cestni promet in

ustavljanje v sili pri hitrosti najmanj 50 km/h,



Št.

2. UČNA STOPNJA

naglo in sunkovito zaviranje pri različnih hitrostih (uporaba obeh zavor in
pridobitev občutka za zaviranje ob aktiviranju ABS sistema),



5270 /

1.3 Vadba zahtevnejših
elementov vožnje

pospeševanje do hitrosti najmanj 50 km/h,



Kandidat usvoji spretnosti, potrebne za obvladovanje motornega kolesa pri višjih
hitrostih ter pri naglih spremembah smeri in hitrosti:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2.2 Vožnja na križiščih
in na prehodu ceste
čez železniško progo

izključevanje iz njega
ter vožnja po cestah
zunaj naselja
vožnjo po cestah različnih, širin, potekov in voziščnih podlag (ozke, široke,
ovinkaste, z večjim vzdolžnim nagibom, s prevoji, v gozdnatih predelih, asfaltne,
tlakovane, makadamske,…).



zavarovanih in nezavarovanih prehodih ceste čez železniško progo.
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križiščih enakovrednih cest, prednostne in neprednostne ceste, s krožnim
prometom, na potekih prednostne ceste, na križiščih, na katerih je promet urejen
s semaforji,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje pri približevanju in pri vožnji
na:

ustavitev na vozišču javne ceste in ponovna vključitev v promet, na ravnem in
na vzponu,



Uradni list Republike Slovenije
Št.

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

5271

3. UČNA STOPNJA

prehodi za pešce zunaj križišč,
ozki prehodi,
vožnja mimo ovir in objektov na vozišču,
vožnja mimo avtobusnih postajališč, kadar so na njih vozila javnega prevoza
potnikov,
obračanje vozila na javni cesti,
parkiranje v raznolikih okoliščinah (urejeno parkirišče, javna cesta, prometna
površina z vzdolžnim ali prečnim nagibom,…),
druge okoliščine in situacije, ki zahtevajo posebna znanja in spretnosti.









približevanje in vožnjo na večpasovnih križiščih s krožnim prometom in
večpasovnih križiščih, na katerih je promet urejen s semaforji,
vožnjo v drugih zahtevnih prometnih okoliščinah v naselju.



vožnjo po cestah v naselju z več prometnimi pasovi,





Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:
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69 / 17. 5. 2022

3.1 Vožnja po cestah v
naselju z več
prometnimi pasovi in v
drugih zahtevnih
prometnih okoliščinah

območja omejene hitrosti in območja umirjenega prometa,



Št.

Kandidat usvoji pomen predvidevanja nevarnih situacij v prometu, pravočasnega
izogibanja takšnim situacijam ter iskanja izhodov iz njih.

ceste z napravami za umirjanje prometa,



5272 /

2.3 Ravnanje v
posebnih prometnih
ureditvah in
okoliščinah

enosmerne ceste,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje v ureditvah in okoliščinah,
kot so:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti tretje učne stopnje ter se
samooceni z izmenjavo videnj in razumevanja svojih ravnanj z učiteljem vožnje oziroma
drugimi kandidati oziroma dodatnim učiteljem vožnje.

3.4 Samostojna
uporaba pridobljenega
znanja in spretnosti s
samoocenjevanjem

Št.

69 / 17. 5. 2022 /
47

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo pa hitri cesti in avtocesti ter
približevanje tem cestam, vključevanje nanje in zapuščanje teh cest.

Kandidat spozna temeljna pravila vožnje v skupini, kot so razporejenost voznikov glede
na znanje in izkušnje, medsebojno opazovanje in prilagajanje hitrosti, lega na vozišču
ter pomen medsebojnega spoštovanja, solidarnosti in predhodnega dogovora med
udeleženci vožnje v skupini (neobvezno).

3.3 Vožnja po hitri cesti
in avtocesti

3.2 Vožnja po cestah
zunaj naselja

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo po cestah zunaj naselja,
vključno s cestami višjih kategorij, z gostim prometom in v zahtevnejšem prometnem
okolju (nadgradi tehniko vožnje skozi zavoje, pomen pravilnega usmerjanja pogleda,
zagotavljanje stabilnosti motornega kolesa v nagibu itd.).

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5273

UČNA VAJA

1.1 Priprava na vožnjo

1. UČNA STOPNJA

poznavanje najpomembnejših podatkov o vozilu, s katerim se kandidat
usposablja, kot so znamka in tip vozila, prostornina in moč motorja, vrsta
pogonskega goriva in tlak v pnevmatikah,
uporaba žarometov in svetilk, naprave za dajanje svetlobnih in zvočnih
opozorilnih znakov, brisalcev in naprave za pranje stekel, klimatske naprave,
nastavitev višine snopa zasenčenih žarometov, zaklepanje in odklepanje volana,
pomen stikal, merilnikov in kontrolnih svetilk v vozilu ter uporaba drugih naprav,
ki jih ima vozilo in so povezane z vsakdanjo vožnjo v cestnem prometu,
preverjanje nivoja motornega olja, hladilne tekočine, zavornega olja in tekočine
za pranje stekel, preverjanje delovanja svetilk in žarometov, preverjanje obveze
opreme vozila ter vizualno preverjanje stanja pnevmatik in vozila kot celote,







69 / 17. 5. 2022
48

priprava na vožnjo, ki vključuje naloge, kot so nastavitve sedeža, vzglavnikov,
vzvratnih ogledal, volana in varnostnega pasu, zagotovitev potrebne vidljivosti
na vse strani (čista stekla in ogledala, brez ovir pogledom) ter preverjanje
zaprtosti vrat,



Kandidat usvoji spretnosti, potrebne za varno vključitev v cestni promet ter ravnanja
pred in po končani vožnji:

CILJI

Št.

UČNA STOPNJA

5274 /

Preglednica 11: Učne vaje in cilji usposabljanja za kategoriji B1 in B

Učne vaje in cilji usposabljanja za kategoriji B1 in B so navedeni v spodnji preglednici

3.3 KATEGORIJI B1 IN B

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2. UČNA STOPNJA

2.1 Vključevanje v
cestni promet in
izključevanje iz njega

vijuganje, vožnja osmice in slaloma,
vijugasta vožnja vzvratno, skozi ovire in pod pravim kotom,
vožnja čez oviro,
ustavljanje ter speljevanje na vzponu in na klancu navzdol,
pospeševanje, menjava prestavnih razmerij, zmanjševanje hitrosti (prestavljanje
do najmanj tretje prestave in pospeševanje do hitrosti najmanj 40 km/h),
ustavitev vozila na določenem mestu pri hitrosti najmanj 30 km/h,
ustavljanje v sili pri hitrosti najmanj 40 km/h,
spreminjanje smeri ob spremljanju dogajanja za in ob vozilu ter uporabi utripalk.












vključevanje v cestni promet na javno cesto in izključevanje iz njega,

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:
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polževa vožnja naravnost, naprej in nazaj,



Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti prve učne stopnje.

speljevanje in ustavitev,



Št.

1.3 Samostojna
uporaba pridobljenih
znanj in spretnosti

1.2 Vadba elementov
spretnosti vožnje

varnostni ukrepi ob koncu vožnje in zapustitvi vozila.



Kandidat usvoji temeljne elemente spretnosti vožnje, potrebne za vključitev z vozilom na
javno cesto z malo prometa in nezahtevno ureditvijo:

zagon motorja, vklop naprav, potrebnih pri vožnji v cestnem prometu, izklop teh
naprav in zaustavitev motorja,



Uradni list Republike Slovenije

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

5275

vzvratno parkiranje pravokotno na označeno parkirno mesto,
polkrožno obračanje,
obračanje z vzvratno vožnjo s prednostne na neprednostno površino,
obračanje z manevriranjem.






enosmerne ceste,
ceste z napravami za umirjanje prometa,
območja omejene hitrosti in območja umirjenega prometa,





Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje v ureditvah in okoliščinah,
kot so:

vzvratno bočno parkiranje,



50

zavarovanih in nezavarovanih prehodih ceste čez železniško progo.



Kandidat usvoji postopke za izpeljavo naslednjih elementov vožnje:

križiščih enakovrednih cest, prednostne in neprednostne ceste, s krožnim
prometom, na potekih prednostne ceste, na križiščih, na katerih je promet urejen
s semaforji;



69 / 17. 5. 2022

2.4 Ravnanje v
posebnih prometnih
ureditvah in
okoliščinah

2.3 Vadba posebnih
elementov vožnje

vožnjo po cestah različnih, širin, potekov in voziščnih podlag (ozke, široke,
ovinkaste, z večjim vzdolžnim nagibom, s prevoji, asfaltne, tlakovane,
makadamske,…).



Št.

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje pri približevanju in pri vožnji
na:

ustavitev na vozišču javne ceste in ponovna vključitev v promet, na ravnem in
na vzponu,



5276 /

2.2 Vožnja na križiščih
in na prehodu ceste
čez železniško progo

ter vožnja po cestah
zunaj naselja

Stran

Uradni list Republike Slovenije

3. UČNA STOPNJA

vožnja mimo ovir in objektov na vozišču,
vožnja mimo avtobusnih postajališč, kadar so na njih vozila javnega prevoza
potnikov,
obračanje vozila na javni cesti,
parkiranje v raznolikih okoliščinah (urejeno parkirišče, javna cesta, prometna
površina z vzdolžnim nagibom …),
druge okoliščine in situacije, ki zahtevajo posebna znanja in spretnosti.







Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo ponoči, v naselju in zunaj
naselja.

3.3 Vožnja ponoči

51

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo po cestah višjih kategorij zunaj
naselja, z gostim prometom in v zahtevnejšem prometnem okolju.

vožnjo v drugih zahtevnih prometnih okoliščinah v naselju.

približevanje in vožnjo na večpasovnih križiščih s krožnim prometom in
večpasovnih križiščih, na katerih je promet urejen s semaforji,




vožnjo po cestah v naselju z več prometnimi pasovi,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:

Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti druge učne stopnje ter
se samooceni z izmenjavo videnj in razumevanja svojih ravnanj z učiteljem vožnje
oziroma drugimi kandidati oziroma dodatnim učiteljem vožnje.

ozki prehodi,



Št.

3.2 Vožnja po cestah
zunaj naselja

3.1 Vožnja po cestah v
naselju z več
prometnimi pasovi in v
drugih zahtevnih
prometnih okoliščinah

2.5 Samostojna
uporaba pridobljenega
znanja in spretnosti s
samoocenjevanjem

prehodi za pešce zunaj križišč,



Uradni list Republike Slovenije

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

5277

Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti tretje učne stopnje ter se
samooceni z izmenjavo videnj in razumevanja svojih ravnanj z učiteljem vožnje oziroma
drugimi kandidati oziroma dodatnim učiteljem vožnje.

3.5 Samostojna
uporaba pridobljenega
znanja in spretnosti s
samoocenjevanjem

5278 /
Št.

69 / 17. 5. 2022
52

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo pa hitri cesti in avtocesti ter
približevanje tem cestam, vključevanje nanje in zapuščanje teh cest.

3.4 Vožnja po hitri cesti
in avtocesti

Stran

Uradni list Republike Slovenije

UČNA VAJA

1.1 Priprava na vožnjo

UČNA STOPNJA

1. UČNA STOPNJA

poznavanje najpomembnejših podatkov o skupini vozil, s katero se kandidat
usposablja, kot so znamka in tip vlečnega vozila, prostornina in moč motorja,
vrsta pogonskega goriva, skupna masa in največja dovoljena masa skupine vozil
in posebej priklopnega vozila ter tlak v pnevmatikah,
poznavanje in uporaba naprav, ki jih ima vozilo oziroma skupina vozil in so
povezane z vsakdanjo vožnjo v cestnem prometu,
preverjanje nivoja motornega olja, hladilne tekočine, zavornega olja in tekočine
za pranje stekel, preverjanje delovanja svetilk in žarometov, preverjanje obveze
opreme vozila ter vizualno preverjanje stanja pnevmatik in skupine vozil kot
celote,






53

priprava na vožnjo, ki vključuje naloge, kot so vizualni pregled priklopnega vozila
in tovora (stanje in pritrjenost tovora, stanje tovornega prostora, vrat, nadgradnje
idr.) vključno s stanjem priklopa, nastavitev sedeža, vzglavnikov, vzvratnih
ogledal, volana in varnostnega pasu, zagotovitev potrebne vidljivosti na vse
strani (čista stekla in ogledala, brez ovir pogledom) ter preverjanje zaprtosti vrat,



Kandidat usvoji spretnosti, potrebne za varno vključitev v cestni promet ter ravnanja
pred in po končani vožnji:

CILJI

Preglednica 12: Učne vaje in cilji usposabljanja za kategoriji BE in B s kodo administrativne omejitve 96

Učne vaje in cilji usposabljanja za kategoriji BE in B s kodo administrativne omejitve 96 so navedeni v spodnji preglednici

3.4 KATEGORIJI BE IN B S KODO ADMINISTRATIVNE OMEJITVE 96

Uradni list Republike Slovenije
Št.

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

5279

2. UČNA STOPNJA

2.1 Vključevanje v
cestni promet in

vzvratna vožnja pod različnimi koti,
vožnja čez oviro,
ustavljanje ter speljevanje na vzponu in na klancu navzdol,
spreminjanje smeri ob spremljanju dogajanja za in ob vozilu.






parkiranje za namen nalaganja in razlaganja tovora,
priprava priklopnega vozila za nalaganje in razlaganje tovora,
osnovni postopki varnega pritrjevanja tovora (blokiranje in privezovanje).







vključevanje v cestni promet na javno cesto in izključevanje iz njega,

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:

Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti prve učne stopnje.

priklop in odklop priklopnega vozila,
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69 / 17. 5. 2022

1.4 Samostojna
uporaba pridobljenih
znanj in spretnosti

1.3 Izpeljava postopkov
za priklop in odklop
priklopnega vozila ter
nalaganje, razlaganje
in pritrjevanje tovora

vijuganje (zavijanje),



Kandidat usvoji izpeljavo postopkov za varno nalaganje, razlaganje in pritrjevanje
tovora:

polževa vožnja naravnost, naprej in nazaj,



Št.

1.2 Vadba elementov
spretnosti vožnje

varnostni ukrepi ob koncu vožnje in zapustitvi skupine vozil.



5280 /

Kandidat usvoji temeljne elemente spretnosti vožnje, potrebne za vključitev s skupino
vozil na javno cesto z malo prometa in nezahtevno ureditvijo:

zagon motorja, vklop naprav, potrebnih pri vožnji v cestnem prometu, izklop teh
naprav in zaustavitev motorja,



Stran

Uradni list Republike Slovenije

2.3 Ravnanje v
posebnih prometnih
ureditvah in
okoliščinah

2.2 Vožnja na križiščih
in na prehodu ceste
čez železniško progo

izključevanje iz njega
ter vožnja po cestah
zunaj naselja
vožnjo po cestah različnih, širin, potekov in voziščnih podlag (ozke, široke,
ovinkaste, z večjim vzdolžnim nagibom, asfaltne, tlakovane, makadamske,…).



enosmerne ceste,
ceste z napravami za umirjanje prometa,
območja omejene hitrosti in območja umirjenega prometa,
prehodi za pešce zunaj križišč,
ozki prehodi,
vožnja mimo ovir in objektov na vozišču,
vožnja mimo avtobusnih postajališč, kadar so na njih vozila javnega prevoza
potnikov,
obračanje vozila na javni cesti.
druge okoliščine in situacije, ki zahtevajo posebna znanja in spretnosti.
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zavarovanih in nezavarovanih prehodih ceste čez železniško progo.



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo v ureditvah in okoliščinah, kot
so:

križiščih enakovrednih cest, prednostne in neprednostne ceste, s krožnim
prometom, na potekih prednostne ceste, na križiščih, na katerih je promet urejen
s semaforji,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje pri približevanju in pri vožnji
na:

ustavitev na vozišču javne ceste in ponovna vključitev v promet, na ravnem in
na vzponu,



Uradni list Republike Slovenije
Št.

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

5281

3. UČNA STOPNJA

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo pa hitri cesti in avtocesti ter
približevanje tem cestam, vključevanje nanje in zapuščanje teh cest.
Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti tretje učne stopnje ter se
samooceni z izmenjavo videnj in razumevanja svojih ravnanj z učiteljem vožnje oziroma
drugimi kandidati oziroma dodatnim učiteljem vožnje.

3.4 Vožnja po hitri cesti
in avtocesti

3.5 Samostojna
uporaba pridobljenega
znanja in spretnosti s
samoocenjevanjem

69 / 17. 5. 2022
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Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo ponoči, v naselju in zunaj
naselja.

3.3 Vožnja ponoči

vožnjo v drugih zahtevnih prometnih okoliščinah v naselju.



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo po cestah višjih kategorij zunaj
naselja, z gostim prometom in v zahtevnejšem prometnem okolju.

približevanje in vožnjo na večpasovnih križiščih s krožnim prometom in
večpasovnih križiščih, na katerih je promet urejen s semaforji,



3.2 Vožnja po cestah
zunaj naselja

vožnjo po cestah v naselju z več prometnimi pasovi,



Št.

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:

Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti druge učne stopnje ter
se samooceni z izmenjavo videnj in razumevanja svojih ravnanj z učiteljem vožnje
oziroma drugimi kandidati oziroma dodatnim učiteljem vožnje.

5282 /

3.1 Vožnja po cestah v
naselju z več
prometnimi pasovi in v
drugih zahtevnih
prometnih okoliščinah

2.4 Samostojna
uporaba pridobljenega
znanja in spretnosti s
samoocenjevanjem

Stran

Uradni list Republike Slovenije

UČNA VAJA

1.1 Priprava na vožnjo

UČNA STOPNJA

1. UČNA STOPNJA

CILJI

pregled stanja in pritrjenosti tovora, stanje tovornega prostora in njegove
nadgradnje, stanje mehanizmov za nakladanje in razkladanje tovora,
poznavanje najpomembnejših podatkov o vozilu, s katerim se kandidat
usposablja, kot so znamka in tip vozila, prostornina in moč motorja, skupna in
največja dovoljena masa vozila, osna obremenitev, dimenzije vozila ter tlak v
pnevmatikah,
poznavanje in uporaba naprav, ki jih ima vozilo oziroma skupina vozil in so
povezane z vsakdanjo vožnjo v cestnem prometu (poznavanje in uporaba stikal,
ročic, merilnikov ter kontrolnih in opozorilnih svetilk s katerimi se s temi
napravami upravlja in nadzira njihovo delovanje), vključno s tahografom,
preverjanje nivoja motornega olja, hladilne tekočine, zavornega olja in tekočine
za pranje stekel, preverjanje delovanja svetilk in žarometov, naprave za dajanje
zvočnih opozorilnih znakov, stanja pnevmatik, koles, kolesnih matic in blatnikov,








Št.

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

57

priprava na vožnjo, ki vključuje naloge, kot so vizualni pregled vozila, nastavitev
sedeža, vzglavnikov, vzvratnih ogledal, volana in varnostnega pasu, zagotovitev
potrebne vidljivosti na vse strani (čista stekla in ogledala, brez ovir pogledom) ter
preverjanje zaprtosti vrat,



Kandidat usvoji spretnosti, potrebne za varno vključitev v cestni promet ter ravnanja
pred in po končani vožnji:

Preglednica 13: Učne vaje in cilji usposabljanja za kategoriji C1 in C

Učne vaje in cilji usposabljanja za kategoriji C1 in C so navedeni v spodnji preglednici

3.5 KATEGORIJI C1 IN C

Uradni list Republike Slovenije

5283

vijuganje pri vožnji naprej,
vzvratna vožnja naravnost in pod različnimi koti,
vožnja čez oviro,
ustavljanje ter speljevanje na vzponu in na klancu navzdol,
pospeševanje do hitrosti najmanj 30 km/h, menjava prestavnih razmerij,
zmanjševanje hitrosti,
ustavitev vozila na določenem mestu,
spreminjanje smeri ob spremljanju dogajanja za in ob vozilu ter uporabi utripalk.









parkiranje za namen nalaganja in razlaganja tovora,
priprava vozila za nalaganje in razlaganje tovora,
osnovni postopki varnega pritrjevanja tovora (blokiranje in privezovanje).
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polževa vožnja naravnost, naprej in nazaj,



Kandidat usvoji izpeljavo postopkov za varno nalaganje, razlaganje in pritrjevanje
tovora:

speljevanje in ustavitev,



69 / 17. 5. 2022

1.3 Izpeljava postopkov
za nalaganje,
razlaganje in
pritrjevanje tovora

1.2 Vadba elementov
spretnosti vožnje

varnostni ukrepi ob koncu vožnje in zapustitvi vozila.



Št.

Kandidat usvoji temeljne elemente spretnosti vožnje, potrebne za vključitev z vozilom na
javno cesto z malo prometa in nezahtevno ureditvijo:

zagon motorja, vklop naprav, potrebnih pri vožnji v cestnem prometu, izklop teh
naprav in zaustavitev motorja,

5284 /



vetrobranskega in drugih stekel ter brisalcev, zavor in krmilnega mehanizma
vključno s servoojačevalnikom, zračnega tlaka, posod za zrak in vzmetenja ter
preverjanje obveze opreme vozila,

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2. UČNA STOPNJA

2.3 Ravnanje v
posebnih prometnih
ureditvah in
okoliščinah

2.2 Vožnja na križiščih
in na prehodu ceste
čez železniško progo

2.1 Vključevanje v
cestni promet in
izključevanje iz njega
ter vožnja po cestah
zunaj naselja

1.4 Samostojna
uporaba pridobljenih
znanj in spretnosti

ustavitev na vozišču javne ceste in ponovna vključitev v promet, na ravnem in
na vzponu,
vožnjo po cestah različnih, širin, potekov in voziščnih podlag (ozke, široke,
ovinkaste, z večjim vzdolžnim nagibom, asfaltne, tlakovane, makadamske,…).




ceste z napravami za umirjanje prometa,
križišča majhnih dimenzij in z ozkimi prometnimi pasovi,
križana cest pod različnimi koti,
ozki prehodi,
vožnja mimo drugih udeležencev v cestnem prometu, ovir in objektov na
vozišču,
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zavarovanih in nezavarovanih prehodih ceste čez železniško progo.



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje v ureditvah in okoliščinah,
kot so:

križiščih enakovrednih cest, prednostne in neprednostne ceste, s krožnim
prometom, na potekih prednostne ceste, na križiščih, na katerih je promet urejen
s semaforji,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje pri približevanju in pri vožnji
na:

vključevanje v cestni promet na javno cesto in izključevanje iz njega,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:

Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti prve učne stopnje.

Uradni list Republike Slovenije
Št.

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

5285

3. UČNA STOPNJA

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo pa hitri cesti in avtocesti ter
približevanje tem cestam, vključevanje nanje in zapuščanje teh cest.
Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti tretje učne stopnje ter se
samooceni z izmenjavo videnj in razumevanja svojih ravnanj z učiteljem vožnje oziroma
drugimi kandidati oziroma dodatnim učiteljem vožnje.

3.4 Vožnja po hitri cesti
in avtocesti

3.5 Samostojna
uporaba pridobljenega
znanja in spretnosti s
samoocenjevanjem

69 / 17. 5. 2022
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Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo ponoči, v naselju in zunaj
naselja.

3.3 Vožnja ponoči

vožnjo v drugih zahtevnih prometnih okoliščinah v naselju.



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo po cestah višjih kategorij zunaj
naselja, z gostim prometom in v zahtevnejšem prometnem okolju.

približevanje in vožnjo na večpasovnih križiščih s krožnim prometom in
večpasovnih križiščih, na katerih je promet urejen s semaforji,



3.2 Vožnja po cestah
zunaj naselja

vožnjo po cestah v naselju z več prometnimi pasovi,



Št.

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:

Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti druge učne stopnje ter
se samooceni z izmenjavo videnj in razumevanja svojih ravnanj z učiteljem vožnje
oziroma drugimi kandidati oziroma dodatnim učiteljem vožnje.

druge okoliščine in situacije, ki zahtevajo posebna znanja in spretnosti.



5286 /

3.1 Vožnja po cestah v
naselju z več
prometnimi pasovi in v
drugih zahtevnih
prometnih okoliščinah

2.4 Samostojna
uporaba pridobljenega
znanja in spretnosti s
samoocenjevanjem

obračanje vozila na javni cesti,



Stran

Uradni list Republike Slovenije

UČNA VAJA

1.1 Priprava na vožnjo

UČNA STOPNJA

1. UČNA STOPNJA

CILJI

pregled stanja karoserije, servisnih vrat, izhodov v sili, opreme za prvo pomoč,
gasilnih aparatov in druge varnostne opreme, specifične za avtobuse,
poznavanje najpomembnejših podatkov o avtobusu, s katerim se kandidat
usposablja, kot so znamka in tip vozila, prostornina in moč motorja, skupna in
največja dovoljena masa vozila, osna obremenitev, dimenzije vozila ter tlak v
pnevmatikah,
poznavanje in uporaba naprav, ki jih ima vozilo oziroma skupina vozil in so
povezane z vsakdanjo vožnjo v cestnem prometu (poznavanje in uporaba stikal,
ročic, merilnikov ter kontrolnih in opozorilnih svetilk s katerimi se s temi
napravami upravlja in nadzira njihovo delovanje), vključno s tahografom,
preverjanje nivoja motornega olja, hladilne tekočine, zavornega olja in tekočine
za pranje stekel, preverjanje delovanja svetilk in žarometov, naprave za dajanje
zvočnih opozorilnih znakov, stanja pnevmatik, koles in kolesnih matic,
vetrobranskega in drugih stekel ter brisalcev, zavor in krmilnega mehanizma








Št.

61

vizualni pregled vozila, nastavitve sedeža, vzglavnikov, vzvratnih ogledal,
volana, varnostnega pasu, zagotovitev potrebne vidljivosti na vse strani (čista
stekla in ogledala, brez ovir pogledom) preverjanje zaprtosti vrat,



Kandidat usvoji spretnosti, potrebne za varno vključitev v cestni promet ter ravnanja
pred in po končani vožnji:

Preglednica 14: Učne vaje in cilji usposabljanja za kategoriji D1 in D

Učne vaje in cilji usposabljanja za kategoriji D1 in D so navedeni v spodnji preglednici

3.6 KATEGORIJI D1 IN D

Uradni list Republike Slovenije

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

5287

1.4 Samostojna
uporaba pridobljenih

vzvratna vožnja naravnost in pod različnimi koti,
vožnja čez oviro,
ustavljanje ter speljevanje na vzponu in na klancu navzdol,
pospeševanje do hitrosti najmanj 30 km/h, menjava prestavnih razmerij,
zmanjševanje hitrosti,
ustavitev vozila na določenem mestu,
spreminjanje smeri ob spremljanju dogajanja za in ob vozilu ter uporabi utripalk.








postopek simulacije vstopa in izstopa potnikov.



Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti prve učne stopnje.

parkiranje za namen vstopa in izstopa potnikov,
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vijuganje pri vožnji naprej,



Kandidat usvoji izpeljavo postopka za varen vstop in izstop potnikov:

polževa vožnja naravnost, naprej in nazaj,



69 / 17. 5. 2022

1.3 Izpeljava postopkov
za nalaganje,
razlaganje in
pritrjevanje tovora

speljevanje in ustavitev,



Št.

1.2 Vadba elementov
spretnosti vožnje

varnostni ukrepi ob koncu vožnje in zapustitvi vozila.



5288 /

Kandidat usvoji temeljne elemente spretnosti vožnje, potrebne za vključitev z vozilom na
javno cesto z malo prometa in nezahtevno prometno ureditvijo:

zagon motorja, vklop naprav, potrebnih pri vožnji v cestnem prometu, izklop teh
naprav in zaustavitev motorja,



vključno s servoojačevalnikom, zračnega tlaka v posodah za zrak in vzmetenja,
preverjanje obveze opreme vozila,

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2. UČNA STOPNJA

2.3 Ravnanje v
posebnih prometnih
ureditvah in
okoliščinah

2.2 Vožnja na križiščih
in na prehodu ceste
čez železniško progo

2.1 Vključevanje v
cestni promet in
izključevanje iz njega
ter vožnja po cestah
zunaj naselja

znanj in spretnosti

ustavitev na vozišču javne ceste in ponovna vključitev v promet, na ravnem in
na vzponu,
vožnjo po cestah različnih, širin, potekov in voziščnih podlag (ozke, široke,
ovinkaste, z večjim vzdolžnim nagibom, asfaltne, tlakovane, makadamske,…).




zavarovanih in nezavarovanih prehodih ceste čez železniško progo.

ceste z napravami za umirjanje prometa,
križišča majhnih dimenzij in z ozkimi prometnimi pasovi,
križana cest pod različnimi koti,
ozki prehodi,
vožnja mimo drugih udeležencev v cestnem prometu, ovir in objektov na
vozišču,
obračanje vozila na javni cesti,
ustavitev na avtobusnem postajališču in avtobusni postaji,
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križiščih enakovrednih cest, prednostne in neprednostne ceste, s krožnim
prometom, na potekih prednostne ceste, na križiščih, na katerih je promet urejen
s semaforji,

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje v ureditvah in okoliščinah,
kot so:





Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje pri približevanju in pri vožnji
na:

vključevanje v cestni promet na javno cesto in izključevanje iz njega,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:

Uradni list Republike Slovenije
Št.

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

5289

3. UČNA STOPNJA

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo pa hitri cesti in avtocesti ter
približevanje tem cestam, vključevanje nanje in zapuščanje teh cest.
Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti tretje učne stopnje ter se
samooceni z izmenjavo videnj in razumevanja svojih ravnanj z učiteljem vožnje oziroma
drugimi kandidati oziroma dodatnim učiteljem vožnje.

3.4 Vožnja po hitri cesti
in avtocesti

3.5 Samostojna
uporaba pridobljenega
znanja in spretnosti s
samoocenjevanjem

69 / 17. 5. 2022
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Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo ponoči, v naselju in zunaj
naselja.

3.3 Vožnja ponoči

vožnjo v drugih zahtevnih prometnih okoliščinah v naselju.



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo po cestah višjih kategorij zunaj
naselja, z gostim prometom in v zahtevnejšem prometnem okolju.

približevanje in vožnjo na večpasovnih križiščih s krožnim prometom in
večpasovnih križiščih, na katerih je promet urejen s semaforji,



3.2 Vožnja po cestah
zunaj naselja

vožnjo po cestah v naselju z več prometnimi pasovi,



Št.

Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:

Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti druge učne stopnje ter
se samooceni z izmenjavo videnj in razumevanja svojih ravnanj z učiteljem vožnje
oziroma drugimi kandidati oziroma dodatnim učiteljem vožnje.

druge okoliščine in situacije, ki zahtevajo posebna znanja in spretnosti.

5290 /

3.1 Vožnja po cestah v
naselju z več
prometnimi pasovi in v
drugih zahtevnih
prometnih okoliščinah

2.4 Samostojna
uporaba pridobljenega
znanja in spretnosti s
samoocenjevanjem



Stran

Uradni list Republike Slovenije

UČNA VAJA

1.1 Priprava na vožnjo

UČNA STOPNJA

1. UČNA STOPNJA

CILJI

pregled stanja in pritrjenosti tovora, stanje tovornega prostora in njegove
nadgradnje, stanje mehanizmov za nakladanje in razkladanje tovora,
preverjanje stanja priklopa (vlečna in priklopna naprava ter električna in
pnevmatska napeljava),
poznavanje najpomembnejših podatkov o skupini vozil, s katero se kandidat
usposablja, kot so znamka in tip vozil, prostornina in moč motorja, skupna in
največja dovoljena masa skupine vozila, osna obremenitev, dimenzije
posameznega vozila in skupine vozil ter tlak v pnevmatikah,
poznavanje in uporaba naprav, ki jih ima vozilo oziroma skupina vozil in so
povezane z vsakdanjo vožnjo v cestnem prometu (poznavanje in uporaba stikal,
ročic, merilnikov ter kontrolnih in opozorilnih svetilk s katerimi se s temi
napravami upravlja in nadzira njihovo delovanje), vključno s tahografom,







Št.

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

65

priprava na vožnjo, ki vključuje naloge, kot so vizualni pregled skupine vozil,
nastavitev sedeža, vzglavnikov, vzvratnih ogledal, volana in varnostnega pasu,
zagotovitev potrebne vidljivosti na vse strani (čista stekla in ogledala, brez ovir
pogledom) ter preverjanje zaprtosti vrat,



Kandidat usvoji spretnosti, potrebne za varno vključitev v cestni promet ter ravnanja
pred in po končani vožnji:

Preglednica 15: Učne vaje in cilji usposabljanja za kategorije C1E, CE, D1E in DE

Učne vaje in cilji usposabljanja za kategorije C1E, CE, D1E in DE so navedeni v spodnji preglednici

3.7 KATEGORIJE C1E, CE, D1E IN DE

Uradni list Republike Slovenije

5291

ustavljanje ter speljevanje na vzponu in na klancu navzdol,
pospeševanje, menjava prestavnih razmerij, zmanjševanje hitrosti,
ustavitev vozila na določenem mestu,
spreminjanje smeri ob spremljanju dogajanja za in ob vozilu ter uporabi utripalk.








priklop in odklop priklopnega vozila,
66

Kandidat usvoji izpeljavo postopkov za varno nalaganje, razlaganje in pritrjevanje tovora:

vožnja čez oviro,



vijuganje pri vožnji naprej,



vzvratna vožnja naravnost in pod različnimi koti,

polževa vožnja naravnost, naprej in nazaj,





speljevanje in ustavitev,



69 / 17. 5. 2022

1.3 Izpeljava postopkov
za priklop in odklop
priklopnega vozila ter

varnostni ukrepi ob koncu vožnje in zapustitvi vozila.



Št.

1.2 Vadba elementov
spretnosti vožnje

zagon motorja, vklop naprav, potrebnih pri vožnji v cestnem prometu, izklop teh
naprav in zaustavitev motorja,



5292 /

Kandidat usvoji temeljne elemente spretnosti vožnje, potrebne za vključitev z vozilom na
javno cesto z malo prometa in nezahtevno ureditvijo:

preverjanje nivoja motornega olja, hladilne tekočine, zavornega olja in tekočine
za pranje stekel, preverjanje delovanja svetilk in žarometov, naprave za dajanje
zvočnih opozorilnih znakov, stanja pnevmatik, koles, kolesnih matic in blatnikov,
vetrobranskega in drugih stekel ter brisalcev, zavor in krmilnega mehanizma
vključno s servoojačevalnikom, zračnega tlaka, posod za zrak in vzmetenja ter
preverjanje obveze opreme vozila,



Stran

Uradni list Republike Slovenije

2. UČNA STOPNJA

priprava vozila za nalaganje in razlaganje tovora,
osnovni postopki varnega pritrjevanja tovora (blokiranje in privezovanje).




ustavitev na vozišču javne ceste in ponovna vključitev v promet, na ravnem in
na vzponu,
vožnjo po cestah različnih, širin, potekov in voziščnih podlag (ozke, široke,
ovinkaste, z večjim vzdolžnim nagibom, asfaltne, tlakovane, makadamske,…).




ceste z napravami za umirjanje prometa,
križišča majhnih dimenzij in z ozkimi prometnimi pasovi,
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zavarovanih in nezavarovanih prehodih ceste čez železniško progo.



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje v ureditvah in okoliščinah,
kot so:

križiščih enakovrednih cest, prednostne in neprednostne ceste, s krožnim
prometom, na potekih prednostne ceste, na križiščih, na katerih je promet urejen
s semaforji,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje pri približevanju in pri vožnji
na:

vključevanje v cestni promet na javno cesto in izključevanje iz njega,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:

Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti prve učne stopnje.

parkiranje za namen nalaganja in razlaganja tovora,



Št.

2.3 Ravnanje v
posebnih prometnih
ureditvah in
okoliščinah

2.2 Vožnja na križiščih
in na prehodu ceste
čez železniško progo

2.1 Vključevanje v
cestni promet in
izključevanje iz njega
ter vožnja po cestah
zunaj naselja

1.4 Samostojna
uporaba pridobljenih
znanj in spretnosti

nalaganje, razlaganje
in pritrjevanje tovora

Uradni list Republike Slovenije

69 / 17. 5. 2022 /
Stran

5293

3. UČNA STOPNJA

druge okoliščine in situacije, ki zahtevajo posebna znanja in spretnosti.



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo pa hitri cesti in avtocesti ter
približevanje tem cestam, vključevanje nanje in zapuščanje teh cest.
Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti tretje učne stopnje ter se
samooceni z izmenjavo videnj in razumevanja svojih ravnanj z učiteljem vožnje oziroma
drugimi kandidati oziroma dodatnim učiteljem vožnje.

3.4 Vožnja po hitri cesti
in avtocesti

3.5 Samostojna
uporaba pridobljenega
znanja in spretnosti s
samoocenjevanjem
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Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo ponoči, v naselju in zunaj
naselja.

vožnjo v drugih zahtevnih prometnih okoliščinah v naselju.



3.3 Vožnja ponoči

približevanje in vožnjo na večpasovnih križiščih s krožnim prometom in
večpasovnih križiščih, na katerih je promet urejen s semaforji,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo po cestah višjih kategorij zunaj
naselja, z gostim prometom in v zahtevnejšem prometnem okolju.

vožnjo po cestah v naselju z več prometnimi pasovi,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:

3.2 Vožnja po cestah
zunaj naselja

3.1 Vožnja po cestah v
naselju z več
prometnimi pasovi in v
drugih zahtevnih
prometnih okoliščinah

vožnja mimo drugih udeležencev v cestnem prometu, ovir in objektov na
vozišču,



Št.

Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti druge učne stopnje ter
se samooceni z izmenjavo videnj in razumevanja svojih ravnanj z učiteljem vožnje
oziroma drugimi kandidati oziroma dodatnim učiteljem vožnje.

ozki prehodi,
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2.4 Samostojna
uporaba pridobljenega
znanja in spretnosti s
samoocenjevanjem

križana cest pod različnimi koti,



Stran
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UČNA VAJA

1.1 Priprava na vožnjo

UČNA STOPNJA

1. UČNA STOPNJA

CILJI

pregled stanja in pritrjenosti tovora, stanje tovornega prostora, stranic, zaklepov
ter stanje mehanizmov za nakladanje in razkladanje tovora, če jih priklopno vozilo
ima,
preverjanje stanja priklopa (vlečna in priklopna naprava ter električna in
pnevmatska napeljava),
poznavanje najpomembnejših podatkov o skupini vozil, s katero kandidat
opravlja izpit, kot so skupna in največja dovoljena masa skupine vozil, osna
obremenitev, dimenzije skupine vozil ter tlak v pnevmatikah,
poznavanje in uporaba naprav, ki jih ima vozilo in so povezane z vsakdanjo
vožnjo v cestnem prometu ter delom s traktorjem in traktorskimi priključki
(poznavanje in uporaba stikal, ročic, merilnikov ter kontrolnih in opozorilnih
svetilk s katerimi se s temi napravami upravlja in nadzira njihovo delovanje,
preverjanje nivoja motornega, zavornega in hidravličnega olja, hladilne tekočine,
preverjanje delovanja svetilk in žarometov, stanja pnevmatik, koles, kolesnih










Št.
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priprava na vožnjo, ki vključuje naloge, kot so vizualni pregled skupine vozil in
tovora, nastavitve sedeža, varnostnega pasu, volana in vzglavnika, če te
možnosti obstajajo, nastavitev vzvratnih ogledal, zagotovitev potrebne vidljivosti
na vse strani, preverjanje zaprtosti vrat,



Kandidat usvoji spretnosti, potrebne za varno vključitev v cestni promet ter ravnanja
pred in po končani vožnji:

Preglednica 16: Učne vaje in cilji usposabljanja za kategorijo F

Učne vaje in cilji usposabljanja za kategorijo F so navedeni v spodnji preglednici

3.8 KATEGORIJA F

Uradni list Republike Slovenije

5295

1.3 Izpeljava postopkov
za priklop in odklop
priklopnega vozila ter
nalaganje, razlaganje
in pritrjevanje tovora

pospeševanje, menjava prestavnih razmerij, zmanjševanje hitrosti,
ustavitev vozila na določenem mestu,
spreminjanje smeri ob spremljanju dogajanja za in ob vozilu ter uporabi utripalk.





priklop in odklop priklopnega vozila,
parkiranje za namen nalaganja in razlaganja tovora,
priprava vozila za nalaganje in razlaganje tovora,
osnovni postopki varnega pritrjevanja tovora (blokiranje in privezovanje).
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ustavljanje ter speljevanje na vzponu in na klancu navzdol,
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Kandidat usvoji izpeljavo postopkov za varno nalaganje, razlaganje in pritrjevanje
tovora:

vožnja čez oviro,



vijuganje pri vožnji naprej,


vzvratna vožnja naravnost in pod različnimi koti,

polževa vožnja naravnost, naprej in nazaj,





speljevanje in ustavitev,



Št.

1.2 Vadba elementov
spretnosti vožnje

varnostni ukrepi ob koncu vožnje in zapustitvi vozila.
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Kandidat usvoji temeljne elemente spretnosti vožnje, potrebne za vključitev z vozilom na
javno cesto z malo prometa in nezahtevno ureditvijo:

zagon motorja, vklop naprav, potrebnih pri vožnji v cestnem prometu, izklop teh
naprav in zaustavitev motorja,



matic in blatnikov, zavor in krmilnega mehanizma vključno s servoojačevalnikom
ter drugih vitalnih naprav, povezanih z varno udeležbo v cestnem prometu,

Stran
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2. UČNA STOPNJA

2.3 Ravnanje v
posebnih prometnih
ureditvah in
okoliščinah

2.2 Vožnja na križiščih
in na prehodu ceste
čez železniško progo

2.1 Vključevanje v
cestni promet in
izključevanje iz njega
ter vožnja po cestah
zunaj naselja

1.4 Samostojna
uporaba pridobljenih
znanj in spretnosti

ustavitev na vozišču javne ceste in ponovna vključitev v promet, na ravnem in
na vzponu,
vožnjo po cestah različnih, širin, potekov in voziščnih podlag (ozke, široke,
ovinkaste, z večjim vzdolžnim nagibom, asfaltne, tlakovane, makadamske,…).




ceste z napravami za umirjanje prometa,
križišča majhnih dimenzij in z ozkimi prometnimi pasovi,
križana cest pod različnimi koti,
ozki prehodi,
vožnja mimo drugih udeležencev v cestnem prometu, ovir in objektov na
vozišču,
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zavarovanih in nezavarovanih prehodih ceste čez železniško progo.



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje v ureditvah in okoliščinah,
kot so:

križiščih enakovrednih cest, prednostne in neprednostne ceste, s krožnim
prometom, na potekih prednostne ceste, na križiščih, na katerih je promet urejen
s semaforji,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za ravnanje pri približevanju in pri vožnji
na:

vključevanje v cestni promet na javno cesto in izključevanje iz njega,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:

Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti prve učne stopnje.
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Št.
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3. UČNA STOPNJA

Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti tretje učne stopnje ter se
samooceni z izmenjavo videnj in razumevanja svojih ravnanj z učiteljem vožnje oziroma
drugimi kandidati oziroma dodatnim učiteljem vožnje.

3.4 Samostojna
uporaba pridobljenega
znanja in spretnosti s
samoocenjevanjem
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Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo ponoči, v naselju in zunaj
naselja.

vožnjo v drugih zahtevnih prometnih okoliščinah v naselju.



3.3 Vožnja ponoči

približevanje in vožnjo na večpasovnih križiščih s krožnim prometom in
večpasovnih križiščih, na katerih je promet urejen s semaforji,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za vožnjo po cestah višjih kategorij zunaj
naselja, z gostim prometom in v zahtevnejšem prometnem okolju.

vožnjo po cestah v naselju z več prometnimi pasovi,



Kandidat usvoji znanja in spretnosti, potrebna za:

3.2 Vožnja po cestah
zunaj naselja

3.1 Vožnja po cestah v
naselju z več
prometnimi pasovi in v
drugih zahtevnih
prometnih okoliščinah

druge okoliščine in situacije, ki zahtevajo posebna znanja in spretnosti.



Št.

Kandidat samostojno uporablja pridobljena znanja in spretnosti druge učne stopnje ter
se samooceni z izmenjavo videnj in razumevanja svojih ravnanj z učiteljem vožnje
oziroma drugimi kandidati oziroma dodatnim učiteljem vožnje.

obračanje skupine vozil na javni cesti,
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2.4 Samostojna
uporaba pridobljenega
znanja in spretnosti s
samoocenjevanjem

vožnja mimo avtobusnih postajališč, kadar so na njih vozila javnega prevoza
potnikov,



Stran
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Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi
delovnih mest direktorjev s področja dela,
družine in socialnih zadev v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10,
59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US,
40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15,
82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in za izvrševanje
2. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21 in 29/22) minister za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja

Uradni list Republike Slovenije
skem letu 2021/2022 (Uradni list RS, št. 138/21) se v točki I
črta drugi odstavek.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-93/2022/1
Ljubljana, dne 12. maja 2022
EVA 2022-3330-0080
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest
direktorjev s področja dela, družine in socialnih
zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih
razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 5/18, 21/18,
60/18, 134/20 in 108/21) se v prilogi v tabeli »Tip osebe javnega prava: varstveno delovni center in socialno varstveni
zavod za usposabljanje, Razpon plačnega razreda: 46-54«,
v vrstici šifra PU 30759, Varstveno delovni center Polž, šifra
DM B017350, Direktor VDC/CUDV, v zadnjem stolpcu plačni
razred »50« nadomesti s plačnim razredom »51«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-12/2022
Ljubljana, dne 12. aprila 2022
EVA 2022-2611-0034
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

1620.

Sklep o spremembi Sklepa o izvajanju
vzgojno-izobraževalnega dela v javnih zavodih
na področju vzgoje in izobraževanja v šolskem
letu 2021/2022

Na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C,
112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)
ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

SKLEP
o spremembi Sklepa o izvajanju vzgojnoizobraževalnega dela v javnih zavodih
na področju vzgoje in izobraževanja
v šolskem letu 2021/2022
I
V Sklepu o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v
javnih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja v šol-

SODNI SVET
1621.

Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena
Zakona o sodniški službi na 14. seji 10. marca 2022 sprejel

ODLOČBO
o imenovanju na sodniško mesto
Mag. Katja Ficko Dolžan se z dnem 10. 3. 2022 imenuje
na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v
Ljubljani.
Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1622.

Spremembe Splošnega akta o cestninjenju

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15, 41/17, 158/20 in 159/21),
točk 7.2.2 in 7.2.10 Statuta Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d. d., ter 7. člena Poslovnika o delu uprave, je uprava
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne 6. aprila
2022 sprejela

S P R E M E M B E   S P L O Š N E G A   A K T A
o cestninjenju
1. člen
V Splošnem aktu o cestninjenju (Uradni list RS, št. 178/21)
se točka 10.9 spremeni tako, da se glasi:
»10.9 Preverjanje obstoja elektronske vinjete ob nakupu
Stranka je v postopku nakupa elektronske vinjete v spletni
trgovini ali na prodajnem mestu obveščena, ali za konkretno
registrsko označbo vozila že obstaja elektronska vinjeta in do
kdaj je veljavna.
10.9.1 Preverjanje v postopku nakupa elektronske vinjete
v spletni trgovini
Po vnosu registrske označbe in države registracije vozila
sistem elektronske vinjete samodejno preveri, ali zanjo že

Uradni list Republike Slovenije
obstaja veljavna elektronska vinjeta, in morebitni podatek o
obstoju veljavne elektronske vinjete prikaže na zaslonu. Sistem
elektronske vinjete stranko opozori, če za registrsko označbo
vozila, za katero želi kupiti elektronsko vinjeto, že obstaja veljavna elektronska vinjeta.
Postopek nakupa elektronske vinjete se nato lahko na
željo stranke prekine ali nadaljuje.
10.9.2 Preverjanje v postopku nakupa elektronske vinjete
na prodajnem mestu
Po vnosu registrske označbe in države registracije vozila
v prodajno aplikacijo na prodajnem mestu sistem elektronske vinjete samodejno preveri, ali zanjo že obstaja veljavna
elektronska vinjeta, in morebitni podatek o obstoju veljavne
elektronske vinjete prikaže na zaslonu. Sistem elektronske
vinjete prodajalca opozori, če za registrsko označbo vozila, za
katero želi stranka kupiti elektronsko vinjeto, že obstaja veljavna elektronska vinjeta. Če veljavna elektronska vinjeta obstaja,
prodajalec o tem obvesti stranko.
Postopek nakupa elektronske vinjete se nato lahko na
željo stranke prekine ali nadaljuje.«.
2. člen
V točki 10.11.3 se v drugem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ime in priimek in EMŠO ali ime podjetja z davčno in
matično številko, naslov, pošto in državo prebivališča ali sedež
podjetja;«.
3. člen
V točki 10.11.6 se drugi odstavek črta.
4. člen
V točki 10.11.7 se v tretjem odstavku beseda »druge«
nadomesti z besedo »prve«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-160/2022/11-026101860
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
EVA 2022-2430-0037
Mag. Valentin Hajdinjak
predsednik uprave
DARS, d. d.
Dr. Peter Gašperšič
član uprave
DARS, d. d.
V skladu s tretjim odstavkom 21. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15, 41/17, 158/20 in 159/21)
je bilo k Spremembam Splošnega akta o cestninjenju pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod
št. 00704-175/2022/3 z dne 5. 5. 2022.

1623.

Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil
za delovanje trga z elektriko

Na podlagi prve alineje četrtega odstavka 94. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) in
s soglasjem Agencije za energijo št. 49-38/2022/5 z dne 14. 4.
2022, Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., izdaja

Št.
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PRAVILA
o spremembah in dopolnitvah Pravil
za delovanje trga z elektriko
1. člen
V Pravilih za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS,
št. 74/18, 62/19 in 159/21 – popr.) se v 19. členu v četrtem
odstavku druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– datum prenehanja veljavnosti pogodbe o izravnavi ali
določba, da velja za nedoločen čas, skupaj z določbo, da tudi v
primeru odstopa od pogodbe o izravnavi ta ne more prenehati
učinkovati pred roki, določenimi v 39. in 41. členu teh pravil;
– določbe o razlogih za odpoved z odpovednim rokom,
ki mora zadostiti pogojem nastopa izvršilnega dne iz 41. člena
teh pravil ter 39. člena teh pravil;«.
2. člen
V 21. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do prehoda članov bilančne sheme med bilančnimi
skupinami oziroma podskupinami pride v naslednjih primerih:
– prehod zaradi odpovedi bilančne pogodbe s sklenitvijo
pogodbe o izravnavi;
– prehod zaradi izteka, odstopa ali odpovedi pogodbe o
izravnavi s sklenitvijo bilančne pogodbe ali nove pogodbe o
izravnavi ter
– v drugih primerih v okviru izvajanja nalog operaterja
trga.«.
3. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(odpoved pogodbe o izravnavi)
(1) Odgovorni bilančne skupine ali podskupine lahko
odstopi od pogodbe oziroma odpove pogodbo o izravnavi v
skladu s pogodbeno dogovorjenimi odpovednimi razlogi hierarhično nižjemu članu bilančne sheme. V kolikor ima hierarhično
nižji član na dan vložene odpovedi oziroma odstopa tudi sebi
podrejene člane bilančne podskupine oziroma je dobavitelj
odjemalcem ali proizvajalcem, odpoved oziroma odstop lahko
začne učinkovati prvega dne v mesecu, ki nastopi najmanj tri
mesece kasneje šteto od dne, ko je operater trga o tem obveščen. Status dobavitelja operater trga preveri pri pristojnem
elektrooperaterju.
(2) Odgovorni bilančne podskupine lahko odstopi od pogodbe oziroma odpove pogodbo o izravnavi hierarhično višjemu članu bilančne sheme v skladu s pogodbeno dogovorjenimi
odpovednimi razlogi in pod pogojem, da:
– nima članov bilančne podskupine, ni dobavitelj nobenemu odjemalcu oziroma proizvajalcu in ne oskrbuje lastnih
prevzemno-predajnih mest, s čimer preneha biti član bilančne
sheme, ali
– sklene bilančno pogodbo z operaterjem trga oziroma
sklene novo pogodbo o izravnavi z drugim članom bilančne
sheme, ki je temelj njegovega članstva v bilančni skupini ali
podskupini, s čimer ohrani status člana bilančne sheme.
(3) Odgovorni bilančne skupine ali podskupine mora o
prenehanju veljavnosti pogodbe o izravnavi, ki jo je sklenil s
hierarhično nižjim članom bilančne sheme, obvestiti operaterja trga in morebitnega hierarhično nadrejenega odgovornega
bilančne skupine.
(4) Odstop oziroma odpoved pogodbe o izravnavi začne učinkovati z dnem vpisa odpovedi v evidenco pogodb o
članstvu v bilančni shemi. Vpis se opravi najkasneje v roku
petih delovnih dni od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka
oziroma skladno z drugo povedjo prvega odstavka tega člena.
(5) V primeru odstopa oziroma odpovedi pogodbe o izravnavi lahko odgovorni bilančne skupine operaterju trga sporoči
želeni dan vpisa v evidenco pogodb o članstvu v bilančni shemi, ki je bil dogovorjen med strankama pogodbe o izravnavi,
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ki hkrati pomeni datum učinkovanja odstopa oziroma odpovedi
pogodbe o izravnavi in ki v nobenem primeru ne more biti določen prej, kot poteče rok iz prejšnjega odstavka.«.
4. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(izvršilni dnevi sprememb v bilančni shemi)
(1) Za izvršilni dan v postopku pridobitve, spremembe ali
prenehanja članstva se šteje dan vpisa v evidenco pogodb o
članstvu v bilančni shemi.
(2) V primeru podaljšanja veljavnosti pogodbe o izravnavi
mora biti operater trga o tem obveščen najmanj tri mesece pred
iztekom veljavnosti pogodbe o izravnavi.
(3) V primeru:
– prehoda med bilančnimi skupinami oziroma podskupinami zaradi odpovedi bilančne pogodbe s sklenitvijo pogodbe
o izravnavi ali
– prehoda zaradi izteka, odstopa ali odpovedi pogodbe
o izravnavi s sklenitvijo bilančne pogodbe ali nove pogodbe
o izravnavi
začne prehod učinkovati na podlagi vpisa v evidenco pogodb
o članstvu v bilančni shemi, ki se opravi prvega dne v mesecu,
ki nastopi najmanj dva meseca kasneje od trenutka izpolnitve
vseh pogojev za vpis v evidenco oziroma prvi dan meseca dogovorjenega med operaterjem trga in članom bilančne sheme,
če ta dan nastopi kasneje.
(4) Član bilančne sheme lahko z operaterjem trga postopkovno ureja dokumentacijo glede podaljšanja veljavnosti
obstoječega temelja uvrstitve v bilančno shemo oziroma prehoda ne glede na trenutno obliko članstva v bilančni shemi. V
določenem trenutku pa je lahko uvrščen v bilančno shemo le na
eni podlagi, z izjemo članov s posebnim statusom.
(5) V primerih prehodov članov bilančne sheme s posebnim statusom začne prehod učinkovati na podlagi vpisa
v evidenco pogodb o članstvu v bilančni shemi, ki se opravi:
– prvi dan meseca, ki sledi mesecu izpolnitve vseh pogojev za vpis v evidenco, ali
– prvi dan meseca dogovorjenega med operaterjem trga
in članom bilančne sheme, če ta dan nastopi kasneje.
(6) V kolikor lahko zaradi nepravočasnega podaljšanja
pogodbe, prehoda oziroma drugega razloga pride do izgube
statusa člana bilančne sheme, operater trga o tem po elektronski pošti obvesti Agencijo za energijo ter elektrooperaterje,
slednji pa obvestijo bilančno pripadne odjemalce in proizvajalce. Operater trga navedeni razlog tudi javno zabeleži v evidenci
članstva bilančne sheme na svoji spletni strani, vključno z
opozorilom o možnosti nastopa zasilne oskrbe. Operater trga
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enako obvesti navedene deležnike tudi v primeru prenehanja
razloga.«.
5. člen
V 118. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Višina sredstev, ki je potrebna za pokrivanje tveganj
iz prejšnjega odstavka, je enaka največji neto obveznosti, ki
izhaja iz mesečnih bilančnih obračunov odgovornih bilančnih
skupin (z upoštevanim davkom na dodano vrednost), v zadnjih
24 mesecih.«.
6. člen
V 122. členu se v sedmem odstavku število »50« nadomesti s številom »100«.
7. člen
V 125. členu se v tretjem odstavku število »50« nadomesti
s številom »100«.
8. člen
V 129. členu se v šestem odstavku besedilo »vsaj tri
delovne dneve« nadomesti z besedilom »vsaj dva meseca«.
9. člen
V 131. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– če udeleženec finančne poravnave ne predloži zahtevanih finančnih kritij v določenih rokih ali«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Odgovorni bilančne skupine ali odgovorni bilančne podskupine je dolžan zagotoviti zahtevane obvezne sestavine
pogodbe o izravnavi, skladno z določbo druge in tretje alineje
četrtega odstavka 19. člena teh pravil za vse obstoječe pogodbe o izravnavi, na podlagi katerih izkazuje članstvo v bilančni
shemi, v dveh mesecih po uveljavitvi teh pravil.
11. člen
Ta pravila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2022/ENP/Pr-PTE/01
Ljubljana, dne 4. maja 2022
EVA 2022-2430-0045
Martin Bratanič
direktor
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OBČINE
CERKNO
1624.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičninah

2. člen
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine
Cerkno, Bevkova ulica 9.

Občinski svet Občine Cerkno je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) na 35. redni
seji dne 10. 5. 2022 sprejel

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkno (Uradni
list RS, št. 23/18).

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
na nepremičninah

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

I.
Občinski svet Občine Cerkno sprejme sklep o ukinitvi
statusa javnega dobra na nepremičninah parcelna številka:
– *320 k. o. 2344 Cerkno (ID 3649620),
– 1290/4 k. o. 2337 Bukovo (ID 4435277),
– 1992/5 k. o. 2350 Otalež (ID 353145) in
– 763/21 k. o. 2342 Gorenji Novaki (ID 7207967)

Št. 900-0003/2022
Cerkno, dne 10. maja 2022
Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

ter da se pri njih vknjiži lastninska pravica v korist in na ime:
Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, matična
št.: 5880076000, do celote (do 1/1).
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-0003/2022
Cerkno, dne 10. maja 2022
Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

TRŽIČ
1626.

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju
podžupana Občine Tržič

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in
36. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15)
župan Občine Tržič izdaja

SKLEP
1625.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Cerkno

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 10. člena Statuta Občine
Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine
Cerkno na 35. redni seji dne 10. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Cerkno
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Cerkno se imenujejo:
1. Vlasta Primožič, Cesta na Plužne 5, 5282 Cerkno –
predsednica,
2. Nika Dakskobler, Gorenjska cesta 27, Cerkno – namestnica predsednice,
3. Urška Podgornik, Orehek 38a, 5282 Cerkno – članica,
4. Petra Obid, Gorenjska cesta 16, 5282 Cerkno – namestnica,
5. Ana Menegatti, Goriška cesta 39, 5282 Cerkno – članica,
6. Alenka Eržen, Gorenji Novaki 65, 5282 Cerkno – namestnica,
7. Anja Sedej, Cesta na Plužne 9, 5282 Cerkno – članica,
in
8. Jaka Lapanja, Šebrelje 78, 5282 Cerkno – namestnik.

I.
Župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic, sem dne 12. 12.
2018, izdal Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič,
št. 1001-0011/2018, ki je priloga tega sklepa in se glasi:
»1. člen
Za podžupana Občine Tržič se imenuje Dušana Bodlaja,
roj. 31. 1. 1961, stan. Pristavška cesta 115, 4290 Tržič.
2. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana.
3. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove
naloge, za katere ga župan pooblasti.
4. člen
Podžupan, v primeru predčasnega prenehanja mandata
župana, opravlja funkcijo župana v času od sprejema sklepa
o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih
volitev do izvolitve novega župana.
5. člen
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.«
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II.
S tem sklepom župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic, Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič, št. 10010011/2018 z dne 12. 12. 2018, spreminjam, tako, da se spremeni besedilo 4. člena tega sklepa, tako, da se pravilno glasi:
»Podžupan Dušan Bodlaj, roj. 31. 1. 1961, stan. Pristavška cesta 115, 4290 Tržič, v primeru predčasnega prenehanja
mandata župana, opravlja funkcijo župana do nastopa mandata
novo izvoljenega župana.«
III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1001-0011/2018
Tržič, dne 11. maja 2022
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic

1627.

Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in
36. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15)
župan Občine Tržič izdaja
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SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Tržič
1. člen
Za podžupana Občine Tržič se imenuje Nejca Perko, roj.
3. 8. 1979, stanujočega Podljubelj 156A, 4290 Tržič.
2. člen
Nejc Perko, roj. 3. 8. 1979, Podljubelj 156A, 4290 Tržič,
bo funkcijo podžupana opravljal od 12. 5. 2022 dalje.
3. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.
4. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1001-0011/2018
Tržič, dne 10. maja 2022
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic
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POPRAVKI
1628.

Popravek Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
občinskih javnih cest v Občini Škofljica

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škofljica, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 74/21 z dne 14. 5. 2021, je bila ugotovljena napaka, zato na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem
listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 –
ZPVPJN-B in 3/22 – Zdeb) objavljam

POPRAVEK
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Škofljica
I.
V tabeli 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škofljica
(Uradni list RS, št. 74/21) se spremeni besedilo pod zaporedno
številko 169, tako, da se glasi:

»
169.

905060

905061

O 904161

Glinek 24

Z HŠ 24

155

–

127

–

«

II.
V tabeli 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škofljica
(Uradni list RS, št. 74/21) se spremeni besedilo pod zaporedno
številko 138, tako, da se glasi:
»
138.

904800

904801

O 904161

Glinek 22

Z HŠ 22

III.
Popravek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35702-6/2021(2)
Škofljica, dne 10. maja 2022
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan

«
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VSEBINA
1609.
1610.
1611.
1612.
1613.
1614.
1615.

1616.

1617.

1618.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Latviji
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Helenski republiki
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ciper
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Latviji
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Helenski republiki
Ukaz o postavitvi stalnega predstavnika Republike
Slovenije pri Organizaciji za prepoved kemičnega
orožja (OPCW)

1619.
5211
1620.
5211
5211
1621.
5212
5212
5212

1624.
1625.

5212
5221

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o usposabljanju kandidatov za voznike motornih
vozil

1626.
1627.
1628.

5225

SODNI SVET

Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Spremembe Splošnega akta o cestninjenju
Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil za delovanje trga z elektriko

5300
5300

5300

5300
5301

OBČINE

5212

VLADA

Uredba o določitvi vloge za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 – šolajoči v tujini,
sporočila izvajalca subvencioniranega izobraževalnega programa o udeležencih, izjave o združitvi
digitalnih bonov '22 in izjave o unovčitvi digitalnega
bona '22
Uredba o varstvenih območjih dediščine

1622.
1623.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in
socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov
Sklep o spremembi Sklepa o izvajanju vzgojnoizobraževalnega dela v javnih zavodih na področju
vzgoje in izobraževanja v šolskem letu 2021/2022

CERKNO

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkno

5303
5303

TRŽIČ

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju podžupana Občine Tržič
Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič

5303
5304

POPRAVKI

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škofljica

5305
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