
 

PRILOGA ŠT. 1 

PROGRAM POSEBNEGA DELA STROKOVNEGA IZPITA ZA INŠPEKTORJE ZA UPRAVNE 

ZADEVE PROMETA 

 

    Program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorje za 

upravne zadeve prometa obsega poznavanje določb iz Zakona o varnosti 

cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04), ki se nanašajo na: 

– tehnične preglede motornih in priklopnih vozil, 

– EU klasifikacijo vozil, 

– identifikacijo vozila, 

– naprave, opremo, dimenzije, skupno maso in osno obremenitev vozila 

v cestnem prometu, 

– registracijo vozil, 

– registriranih vozilih v tujini, 

– začasno registracijo vozila, 

– evidence v Republiki Sloveniji registriranih vozil, 

– pristojnost za registracijo vozil, 

– pogoje za registracijo vozila v Republiki Sloveniji, 

– vrste in vsebino registrskih tablic, 

– pritrditev registrskih tablic, 

– zamenjavo registrskih tablic, 

– oblikah in številu registrskih tablic (tretja tablica), 

– izbiro dela označbe registrske tablice, 

– preizkusne tablice, 

– posebne registrske tablice, 

– postopke in metode za tehnični pregled vozila, 

– roke, v katerih se opravljajo tehnični pregledi vozil, 

– pridobitev pooblastila za opravljanje tehničnih pregledov vozil, 

– nadzor nad izvajanjem tehničnih pregledov, 

– inšpekcijski nadzor nad opravljanjem tehničnih pregledov vozil, 

– odvzem pooblastila za opravljanje tehničnih pregledov vozil, 

– delavce za opravljanje tehničnih pregledov vozil, 

– obnavljanje znanja delavcev za opravljanje tehničnih pregledov 

vozil, 

– pogoje za posamezne strokovne delavce, 

– napotitev delavca na ponovni izpit, 

– metode opravljanja tehničnega pregleda vozila, 

– preizkušanje vozil, 

– pooblastilo za preizkušanje vozil, 

– predelavo vozil, 

– osnove homologacije motornih in priklopnih vozil, 

– predpise, ki opredeljujejo listine, ki morajo spremljati vozila na 

tržišču oziroma v uporabi, 

– prostore, merilne naprave in opremo na tehničnih pregledih vozil, 

– meroslovne zahteve in nadzoru nad opremo, 

– prekinitev opravljanja tehničnega pregleda, 

– pooblastilo za izdelovanje registrskih tablic, 

– izločitev vozil, ki niso tehnično brezhibna iz prometa, 

– označitev tehnično brezhibnih vozil z nalepko za tehnični pregled 

vozila, 

– odreditev izrednega tehničnega pregleda vozila, 

– postopek odvzema registrskih tablic. 

 

Kandidat za inšpektorja mora poleg zgoraj opredeljenih vsebin 

poznati še naslednje predpise: 

– Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/95), 



 

– Zakon o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/95), 

– Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju 

skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 in 54/00), 

– Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 23/99), 

– Zakon o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00), 

– Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni lis RS, št. 20/98, 25/98, 

23/99, 110/02, 14/03 in 51/04), 

– Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 

64/01), 

– Navodilo za izdajanje in prenašanje atestov ustreznosti 

(certifikatov o skladnosti), ki se nanašajo na tuje proizvode in o 

priznavanju poročil o preizkusih, izdanih v tujini (Uradni list 

RS, št. 21/94), 

– Pravilnik o rokih v katerih se redno overjajo merila (Uradni list 

RS, št. 72/02), 

– Pravilnik o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste 

merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z 

oznakami skladnosti (Uradni list RS, št. 72/01), 

– Navodilo o postopku redne overitve merila in o oznakah oziroma 

potrdilu, s katerim se potrjuje skladnost merila s predpisi 

(Uradni list RS, št. 52/01), 

– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah navodila o postopku redne 

overitve merila in o oznakah oziroma potrdilu, s katerim se 

potrjuje skladnost merila s predpisi (Uradni list RS, št. 72/02). 


