
 

 

Priloga 14: Zapisnik praktičnega preskusa 
 

 

 

 

 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

Komisija za opravljanje preskusa znanja  

za pridobitev temeljne kvalifikacije voznikov motornih vozil v cestnem prometu 

 
 

ZAPISNIK PRAKTIČNEGA PRESKUSA 

za pridobitev temeljne kvalifikacije voznikov motornih vozil v cestnem prometu 
 

Pooblaščeni center za usposabljanje: _______________________________________________________ 

Priimek in ime kandidata: __________________________     Kategorija: ___________________________                                     

1. Preskusna vožnja - Relacija izpitne vožnje:_______________________________________________ 

Registrska oznaka vozila:____________________  Datum preskusa:_______________ 

Št. kilometrov na koncu vožnje:______________  Začetek preskusa ob:___________ 

Št. kilometrov na začetku vožnje:_____________  Zaključek preskusa ob:__________ 

Razlika: ________ km      Razlika: ________ min  

 1 1a NAPAKE OPOMBE 

 

I. IZBOLJŠANJE 

RACIONALNE 

VOŽNJE TER 

ZAGOTAVLJANJE 

UDOBJA IN 

VARNOSTI 

POTNIKOV, 

PRIPRAVA NA 

VARNO VOŽNJO, 

UPRAVLJANJE 

VOZILA TER 

UPRAVLJANJE S 

SEKUNDARNIMI 

NAPRAVAMI ZA 

UPRAVLJANJE 

VOZILA 

 

Preverjanje stanja pnevmatik, luči, odsevnikov, krmilnega in 

zavornega sistema, smernih utripalk in zvočnih opozorilnih naprav. 

Pravilna nastavitev sedeža, vzvratnih ogledal. Pripenjanje z 

varnostnim pasom ter zaprtje vrat 

    

Pravilno upravljanje z volanom, pedalom za plin, sklopko, ročno in 

nožno zavoro. Pravilno menjanje prestav 

    

Zagon motorja in gladko speljevanje (po ravni površini, navkreber in 

navzdol). 

    

Pospeševanje do ustrezne hitrosti ob menjavanju prestav, pri čemer je 

potrebno obdržati ravno linijo  

    

Prilagoditev hitrosti za zavijanje na levo ali desno (po možnosti na 

omejenem prostoru, pri čemer mora voznik ohraniti nadzor nad 

vozilom), prilagajanje vzdolžnega in bočnega gibanja 

    

Vožnja vzvratno v ravni linij in vožnja vzvratno levo ali desno v ovinek, 

tako da vozilo ostane v pravilni smeri 

    

Uporabljanje dovoljenih sredstev za komuniciranje z drugimi 

udeleženci v prometu, interakcija s potniki, upoštevanje pravil varne 

vožnje ob drugih vlogah voznika (spremljanje potnikov, vstop in izstop 

potnikov, ipd.) 

    

Obračanje vozila v nasprotno smer z uporabo vožnje naprej in 

vzvratne vožnje. 

    

Pravilno zaviranje za zaustavitev vozila in, če je potrebno, ustavitev v 

sili 

    

Parkiranje vozila in zapustitev parkirnega prostora (vzporedna, 

poševna ali pod kotom) tako naprej, kot vzvratno, na ravni površini, 

navzdol in navkreber 

    

Naprave za čiščenje, sušenje in odmrzovanje vetrobranskega stekla 

ter naprave za luči in klimatizacijo 

    



 

 

 

II. OBIČAJNA 

MANEVRIRANJA , 

ZDRAVJE, VARNOST 

NA CESTI IN 

VAROVANJE 

OKOLJA, STORITEV, 

LOGISTIKA 

 

Spremljanje in opazovanje (vključno z uporabo vzvratnih ogledal) 

poteka ceste, oznak, prometnih znakov in morebitnih ali dejanskih 

nevarnosti 

    

Zmožnost preprečevanja kaznivih dejanj in tihotapljenje ilegalnih 

priseljencev: kandidat pokaže mesta na vozilu, kjer se lahko skrije in 

tihotapi nedovoljeno blago ali ilegalni priseljenci in pokaže preventivne 

ukrepe s katerimi se zmanjša ali prepreči takšna dejanja 

    

Ustrezno predvidevanje in reagiranje v dejanskih nevarnih situacijah     

Upoštevanje cestno prometnih predpisov in navodil pooblaščenih 

uradnih oseb, pristojnih za nadzor in urejanje cestnega prometa 

    

Spoštovanje in upoštevanje udeležencev v prometu     

Speljevanje iz robnika in/ali s parkirnega prostora, uporaba posebnih 

infrastruktur npr. rezervirani vozni pas 

    

Pravilno usmerjanje svojega vozila in prilagoditev razmeram v 

prometu ter poteku in nagibu ceste 

    

Ohranjanje primerne varnostne razdalje med vozili     

Menjava prometnih pasov     

Vožnja mimo parkiranih ali stoječih vozil in ovir     

Srečanje z nasproti vozečimi vozili v ozkih mestih     

Prehitevanje v različnih situacijah     

Približevanje in prečkanje železniškega prehoda     

Približevanje in prečkanje križišča     

Zavijanje v križišču (desno ali levo) ali zapuščanje cestišča     

Preprečevanje fizičnih tveganj za voznika: upoštevanje ergonomskih 

načel, pravilni gibi in drža pri vožnji, osebna zaščita, prepričanje o 

varnosti, ko voznik zapušča vozilo 

    

 Ravnanje z vozilom v sili, preprečevanje zapletov po nesreči, ravnanje 

v primeru požara, evakuacija potnikov, priprava poročila o nesreči 

    

 

III. SPOSOBNOST 

VARNEGA 

OBNAŠANJA NA 

RAZLIČNIH VRSTAH 

CEST IN V 

RAZLIČNIH POGOJIH 

VOŽNJE 

Cesta zunaj naselja (makadam, asfalt).     

Hitra cesta     

Avtocesta     

Vreme (dež, sneg)     

Svetloba (sončno, noč)     

Gostota prometa (tekoča. stoječa)     

 

OCENA: OPRAVIL -  NI OPRAVIL Priimek in ime ocenjevalca:_________________ Podpis:_______ 

 

1.a Vožnja na vadbeni progi ali simulatorju DA NE  

Registrska oznaka vozila: __________________  Datum preskusa:_____________ 

Št. kilometrov na koncu vožnje:______________  Začetek preskusa ob:____________ 

Št. kilometrov na začetku vožnje:_____________  Zaključek preskusa ob:___________ 

Razlika: ________ km      Razlika: _______ min (max 30)  

Skupni čas preskusa 1 + 1a =___________(minimalno 90 min) 

OCENA: OPRAVIL -  NI OPRAVIL Priimek in ime ocenjevalca:_________________ Podpis:_______ 

 

2. Praktični preskus (1.4., 1.5., 1.6., 3.2., 3.3 in 3.5) Datum preskusa:__________ od – do:_______ 

OCENA: OPRAVIL -  NI OPRAVIL Priimek in ime ocenjevalca:_________________ Podpis:_______                                                  

 
Podpis kandidata in opombe: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 


