


V podjetju B&B, d.o.o. s svojim stro-

kovnim delom in uspehi že več kot 

20 let utrjujemo položaj vodilne 

šole vožnje na Gorenjskem. Naša 

osnovna naloga je ponuditi kan-

didatom kakovostne storitve. To 

dosegamo samostojno, s krepitvijo 

dolgoročnih medosebnih odnosov 

med zaposlenimi in kandidati. Znan-

ja, pridobljena v šoli vožnje B&B, 

predstavljajo odločilni korak k varni 

vožnji in omogočajo samostojnost, 

svobodo in lagodnost v zasebnem 

in poslovnem življenju.

Matjaž Mozetič,

strokovni vodja šole vožnje



Motorna vozila so razvrščena v več kategorij. 
Vozniški izpit opravljamo za vsako kategorijo 

posebej. V nadaljevanju predstavljamo 
razvrstitev vozil po posameznih kategorijah, 

za vožnjo katerih se lahko usposobite v šoli 
vožnje B&B.

V to kategorijo spadajo motorna kolesa 
s prostornino motorja do 125 ccm, katerih 
moč motorja ne presega 11 kW, z razmer- 
jem moč motorja/masa vozila, ki ne pre- 
sega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč 
motorja ne presega 15 kW. Najnižja 
starost za opravljanje vozniškega 
izpita te kategorije je 16 let.



KATEGORIJA A2

V to kategorijo spadajo motorna kolesa, 
katerih moč motorja ne presega 35 kW, 
razmerje med močjo motorja in maso
vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz 
vozila z dvakrat večjo močjo. Najnižja sta-
rost za opravljanje vozniškega izpita te 
kategorije je 18 let. Dovoljenje za vožnjo 
te kategorije vključuje tudi 
dovoljenje za vožnjo vozil 
kategorij AM, A1 in G.

Če imamo že dve leti vozniško 
dovoljenje kategorije A1,  
opravimo le posebni 
praktični del vozniškega
izpita.

V to kategorijo spadajo motorna kolesa s 
stranskim priklopnikom ali brez in triko-
lesa. Dovoljenje za vožnjo te kategorije 

vključuje tudi dovoljenje za vožnjo 
vozil kategorij AM, A1, A2 in G. 

Potrebna starost za opravljanje 
vozniškega izpita te kategorije je 
24 let oziroma 20 let, če imamo 
že dve leti vozniško dovoljenje 
kategorije A2. V tem primeru 
opravimo le posebni praktični del 

vozniškega izpita.

V našem voznem parku imamo več 
skrbno izbranih motornih koles, ki so 

primerna za učenje vožnje. Za čas uspo-
sabljanja vam zagotovimo varnostno in 
zaščitno oblačilo ter opremo. Tehnike 
vožnje se boste naučili na našem poligo-
nu, kjer je poskrbljeno za varnost.

MOTORNO KOLO
KATEGORIJA A

motorna kolesa,
katerih moč motorja ne presega 35 kW, 
razmerje med močjo motorja in maso
vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz 
vozila z dvakrat večjo močjo. Najnižja sta-

 za opravljanje vozniškega izpita te 
Dovoljenje za vožnjo 

dve leti vozniško 

V to kategorijo spadajo 
stranskim priklopnikom ali brez in triko-
lesa. Dovoljenje za vožnjo te kategorije 

vključuje tudi dovoljenje za vožnjo 
vozil kategorij AM, A1, A2 in G. 

Potrebna starost za opravljanje 
vozniškega izpita te kategorije je 
24 let oziroma 20 let, če imamo 
že dve leti vozniško dovoljenje 
kategorije A2. V tem primeru 
opravimo le posebni praktični del 

vozniškega izpita.

V našem voznem parku imamo več 
skrbno izbranih motornih koles,

primerna za učenje vožnje. Za čas uspo-
sabljanja vam zagotovimo 
zaščitno oblačilo ter opremo. 
vožnje se boste naučili na našem 



V to kategorijo spadajo osebna in tovorna 
vozila z največjo dovoljeno maso do 3500 
kg, ki nimajo več kot 9 sedežev. Potrebna 
starost za opravljanje vozniškega izpita te 
kategorije je 18 let. Vozniško dovoljenje 
kategorije B vključuje tudi dovoljenje za 
vožnjo vozil kategorije AM, G in F (pogoj je 
opravljen izpit iz varnega dela s traktorjem 
in traktorskimi priključki) ter štirikolesnikov.
Če se odločite za vožnjo s spremljevalcem, 
se pričnete usposabljati s 16 leti in se
2 leti usposabljate s spremljevalcem, nato pa 
opravite še praktični del  vozniškega izpita. V 
našem voznem parku je bogat izbor sodob-
nih vozil.

V to kategorijo spadajo motorna vozila z 
največjo dovoljeno maso nad 3500 kg razen 
traktorjev in avtobusov. Najnižja starost za 
opravljanje vozniškega izpita te kategorije 
je 18 let, če imate opravljeno temeljno kva-
lifikacijo za voznike, oziroma 21 let za vse 
ostale. Kandidati, ki želijo opravljati vozniški 
izpit te kategorije, morajo imeti veljavno 
vozniško dovoljenje kategorije B.

nih vozil. lifikacijo za voznike, oziroma 
ostale. Kandidati, ki želijo opravljati vozniški 
izpit te kategorije, morajo imeti veljavno 
vozniško dovoljenje kategorije B.



V to kategorijo spadajo vozila za prevoz pot-
nikov z več kot 9 sedeži. Najnižja starost za 
opravljanje vozniškega izpita te kategorije je 
21 let, če imate opravljene temeljne kvalifika-
cije za voznike, oziroma 24 let za ostale. Kan-
didati, ki želijo opravljati izpit kategorije D, 
morajo imeti vozniško dovoljenje kategorije 
B vsaj 3 leta in vozniško dovoljenje katego-
rije C ali kategorije D1. 

V to kategorijo spadajo vozila za prevoz pot-
nikov, ki imajo poleg sedeža za voznika še 
največ 16 sedežev ter največja dolžina vozila 
ne presega 8 metrov. Potrebna starost za 
opravljanje vozniškega izpita te kategorije je 
21 let. Za pristop k izpitu je potrebno imeti 
vozniško dovoljenje B kategorije vsaj 3 leta.



V to kategorijo spadajo vozila s priklopniki, 
pri katerih je vlečno vozilo kategorije B, C, 
D ali D1. Vozniški izpit smemo opravljati, 
če imamo veljavno vozniško dovoljenje za 
vlečno vozilo oziroma opravljen vozniški 
izpit. V naši šoli vožnje vam omogočamo, 
da se usposabljate za kategorijo CE z vsemi 
tovornimi vozili s primernimi priklopniki, 
kategorijo BE. Vozniško dovoljenje katego-
rije CE vključuje tudi kategorijo BE.

V to kategorijo spadajo traktorji in traktor-
ski priklopniki. S 16 leti smemo voziti le 
traktorje, katerih konstrukcijsko določena 
hitrost ne presega 40 km/h, z dopolnjenimi 
18 leti pa tudi traktorje, katerih konstruk-
cijsko določena hitrost presega 40 km/h. 
Vozniško dovoljenje kategorije F vključuje 
tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.



V to kategorijo spadajo motokultivatorji, 
ki jih smemo voziti s 15 leti, in delovni 
stroji, za katere moramo dopolniti 18 let. 
Vozniško dovoljenje kategorij AM, A1, A2, 
A, B in F vključuje tudi kategorijo G.

V to kategorijo spadajo kolesa z motorjem in 
lahka štirikolesa s prostornino motorja do 50 
ccm in konstrukcijsko določeno hitrostjo do 
45 km/h. Vozniški izpit kategorije AM smemo 
opravljati, če smo dopolnili starost 15 let.
V našem voznem parku imamo več skrbno 
izbranih koles z motorjem, ki so primerna za 
učenje vožnje. Za čas usposabljanja vam za-
gotovimo varnostno čelado, podkapo, zaščit-
ne rokavice ter zaščitni in varnostni jopič.
Tehnike vožnje se boste naučili na našem
poligonu, kjer je poskrbljeno za varnost.
Vozniško dovoljenje kategorij A in B vključuje 
tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM.



 1. KORAK: ZDRAVNIŠKI PREGLED
  Pri pooblaščeni zdravstveni organizaciji 

(ambulanta za medicino dela in športa) ali 
pri pooblaščenem zasebnem zdravniku 
opravimo zdravniški pregled in pridobimo 
zdravniško spričevalo.

 2. KORAK: PRVA POMOČ
  Izpit iz prve pomoči moramo opraviti vsi, pre- 

den se prijavimo na vozniški izpit, razen kan- 
didatov za kategoriji F in AM. Izpite izvaja pri- 
stojna organizacija Rdečega križa, lahko pa se 
odločite tudi za obisk tečaja, na katerem se 
boste seznanili s teorijo in prakso nudenja 
prve pomoči. Uspešno opravljen izpit iz 
prve pomoči je pogoj za prijavo k vozniškemu 
izpitu. 

 3. KORAK: TEORETIČNO USPOSABLJANJE - CPP
  Tečaj CPP poteka v prostorih šole vožnje B&B 

v Kranju in v vseh poslovnih enotah. V so- 
dobno opremljenih klimatiziranih multime-
dijskih učilnicah nas strokovno usposobljeni, 
izkušeni in prijazni predavatelji seznanijo s 
prometnimi predpisi, prometno etiko in 
kulturo vožnje. 

 4. KORAK: TEORETIČNI DEL VOZNIŠKEGA IZPITA
  K teoretičnemu delu vozniškega izpita lahko 

pristopimo, ko imamo zdravniško spričevalo, 
izpit iz prve pomoči in opravljeno teoretično 
usposabljanje (v šoli vožnje). 

 5. KORAK: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE - VOŽNJA
  Najprej si izberemo učitelja vožnje ali vozilo, 

s katerim se bomo usposabljali. Izbirali bomo 
med najboljšimi učitelji vožnje, saj imajo bo-
gate izkušnje z usposabljanjem kandidatov 
za voznike vseh kategorij motornih vozil. Ker 
so poslovne enote po vsej Gorenjski, lahko z 
vožnjo pričnemo v svojem kraju in nimamo 
dodatnih stroškov in izgube časa s prevo-
zom. Po opravljenem usposabljanju iz vožnje 
nas naši učitelji spremijo na izpit z vozilom, 
s katerim smo se usposabljali, in najmanjšim 
možnim številom ur vožnje.

 6. KORAK: VOZNIŠKI IZPIT
  Za pristop k praktičnem delu izpita moramo 

imeti opravljen program usposabljanja. Na 
izpitu nas spremlja učitelj vožnje z vozilom, s 
katerim smo se usposabljali, vožnjo pa ocen-
juje član izpitne komisije.
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Motorna kolesa do 
125 ccm, 11 kW moči in 

razmerjem do 0,1 kW/kg
16 DA DA DA DA DA DA

Pridobi tudi pravico do vožnje vozil kategorije AM.
Omejitev: motor do 125 ccm, 11 kW in do 0,1 kW/kg.
Napredovanje v kategoriji: Oseba, ki ima vozniško dovoljenje
A1 dve leti, za napredovanje v kategorijo A2 opravi le posebni 
praktični del izpita.

Motorna kolesa 
do 35 kW moči in 

razmerjem do 0,2 kW/kg
18 DA DA  DA DA DA DA

Pridobi tudi pravico do vožnje vozil kategorije AM in A1.
Omejitev: motor do 35 kW in do 0,2 kW/kg.
Napredovanje v kategoriji: Oseba, ki ima vozniško dovoljenje
A2 dve leti, za napredovanje v kategorijo A opravi le posebni 
praktični del vozniškega izpita.

Motorna kolesa 20/24 DA DA DA DA DA DA
Pridobi pravico do vožnje vseh motornih koles, trikoles in koles 
z motorjem. Oseba, ki ima vozniško dovoljenje kategorije A2, sme 
opravljati vozniški izpit te kategorije z dopolnjenim 20. letom.

Osebna vozila 18 DA DA DA DA DA DA Pridobi tudi pravico do vožnje vozil kategorij AM in G. 
V to kategorijo spadajo tudi štirikolesniki.

Vozila največje dovoljene 
mase nad 3500 kg, 

razen kategorij F in D
18/21 DA DA DA DA DA DA

Pogoj za opravljanje vozniškega izpita te kategorije je veljavno 
vozniško dovoljenje kategorije B. Z dopolnjenim 18. letom 
starosti sme opravljati vozniški izpit te kategorije oseba, 
ki je opravila temeljne kvalifikacije za voznike.

Vozila za prevoz potnikov 
z več kot 9 sedeži 21/24 DA DA DA DA DA DA

Pogoj za opravljanje voznškega izpita te kategorije je veljavno 
vozniško dovoljenje kategorij C ali D1 (B 3 leta). Z dopolnjenim 
21. letom starosti sme opravljati vozniški izpit te kategorije oseba, 
ki je opravila temeljne kvalifikacije za voznike.

Vozila za prevoz potnikov 
od 9 do 16 sedežev 21 DA DA DA DA DA DA Pogoj za opravljanje vozniškega izpita te kategorije 

je veljavno vozniško dovoljenje kategorije B.

Vlečno vozilo 
s priklopnikom 18/21 DA DA DA DA DA DA Pogoj za opravljanje vozniškega izpita te kategorije je veljavno vozniško 

dovoljenje oz. opravljen vozniški izpit za vlečno vozilo.

Traktor 16/18 DA NE DA DA DA DA Pridobi tudi pravico do vožnje vozil kategorije G. 

Motokultivator 
in delovni stroj 15 DA NE NE NE NE NE Pravico do vožnje vozil te kategorije pridobijo imetniki 

vozniškega dovoljenja kategorij A, A1, A2, B in F.

Kolo z motorjem 
in lahko štirikolo 15 DA NE DA DA DA DA Pravico do vožnje vozil te kategorije pridobijo tudi imetniki 

vozniških dovoljenj kategorij A1, A2, A in B.DA

DANE

NE



Kdaj lahko pričnem z vožnjo?
Z vožnjo lahko pričnete, ko imate zdrav-
niško spričevalo, opravljen tečaj CPP, prvo 
pomoč in teoretični del izpita.

Koliko ur vožnje je potrebno opraviti do izpita?
To je odvisno od vsakega posameznika. 
S programom usposabljanja je predpisanih 
vsaj 20 učnih ur za vse kategorije, razen
za kategorijo F (vsaj 16 učnih ur). Za posebni 
praktični del vozniškega izpita za kategoriji 
A2 in A je predpisanih vsaj 9 učnih ur. Kdaj 
greste na vozniški izpit, se dogovorite z 
učiteljem vožnje, ki vam svetuje.

Kje lahko opravim izpit iz prve pomoči?
Izpit iz prve pomoči opravite na Rdečem 
križu.

Kje lahko opravim zdravniški pregled?
Zdravniški pregled lahko opravite v 
zdravstvenem domu (medicina dela, 
prometa in športa) ali pri pooblaščenih 
zasebnikih, za kategoriji F in H pa pri 
osebnem zdravniku.

Ali lahko vozim, če še nimam opravljenih 
občinskih testov (teoretičnega dela izpita)?
Ne.

Ali lahko vozim, preden opravim izpit iz 
prve pomoči?
Ne.

Ali lahko izbiram učitelja vožnje?
Seveda. Sami si lahko izberete učitelja vož-
nje ali vozilo, s katerim se boste usposab-
ljali. Lahko tudi zamenjate učitelja vožnje 
in usposabljanje nadaljujete z drugim.

Kje se prijavim na občinske teste
(teoretični del izpita)?
Za izpite je pristojen izpitni center.

Če sedaj opravim izpit za kategorijo A2,
kdaj lahko opravljam izpit iz kategorije A 
brez omejitev?
Ko dopolnite starost 20 let, če imate A2
kategorijo že vsaj 2 leti in opravite pose-
ben praktični del izpitne vožnje. V šoli 



vožnje B&B vam s svojimi poslovalnicami 
po vsej Gorenjski nudimo možnost oprav- 
ljanja vozniškega izpita za vse kategorije.

Ali se mi v šoli vožnje B&B prizna us-
posabljanje, ki sem ga opravil v drugi šoli 
vožnje?
Vsi, ki ste se usposabljali v drugi šoli 
vožnje, lahko z usposabljanjem nadalju-
jete v šoli vožnje B&B. S seboj prinesite 
le evidenčni karton vožnje in upoštevali 
bomo vaše celotno usposabljanje. Prestop 
iz druge šole vožnje ne predstavlja dodat-
nih stroškov.

Učitelj vožnje je zelo prilagodljiv glede ure in 
kraja začetka vožnje. Ne glede na to, ali imam 
čas voziti dopoldne, popoldne ali proti večeru, 
bo v čim večji meri ugodil mojim željam.

Učitelj vožnje na učne ure ne zamuja, čakal 
me bo ob dogovorjeni uri na dogovorjenem 
mestu. Če se zgodi kaj nepredvidljivega, me 
bo učitelj vožnje o tem pravočasno obvestil in 
dogovorila se bova za naslednji termin.



UVOD
Pozdrav in izmenjava nekaj vedrih besed 
(sprostitev in priprava na pouk), ki jih 
navežemo na učenje vožnje ali prometne si-
tuacije. V vozilu sledi vpis učne ure v dnevni 
razvid in evidenčni karton vožnje ter pre-
verjanje dokumentov. Nato se seznanimo s 
potekom učne ure in učno snovjo.

SESTAVNI DELI UČNE URE

PONAVLJANJE
S poudarkom na doseženih 
znanjih se kandidatu spodbudi 
podzavest. Po potrebi se opozori na 
morebitne napake in to učno snov 
ponovno razloži. Ponavljanje in 
pohvala služi dvigu motivacije.

NOVA UČNA SNOV
Predstavlja najzahtevnejši del 

učne ure, zahteva posebno pozornost 
tako učitelja vožnje kot kandidata in ne 
presega 20 minut. 
● TEROETIČNA RAZLAGA
● UPORABA PONAZORIL
(učna mapa, skice, oprema poligona)
● DEMONSTRACIJA
(najbolj učinkovita in potrebna
v prvi stopnji poučevanja)
● PRAKTIČNA IZVEDBA

(prvi poizkusi in utrjevanje)

POSPLOŠEVANJE
Gre za združevanje določenih znanj, 
zato je potrebno novo učno snov utr-
diti ter pridobljeno znanje uporabiti v 

različnih prometnih situacijah.

POVZETEK
V pregledu učne ure povz-
amemo najpomembnejše 
teme. Če v učnem procesu ni 
pričakovanega napredka, se 
pogovorimo o morebitnih 
vzrokih in možnih rešitvah, 
saj le to vodi k uspehu.

NAPOVED NASLEDNJE 
UČNE URE
Seznanimo se z vsebino nasled-
nje učne ure in se dogovorimo 
za termin. Če učitelj vožnje 
ravna drugače, se smem 
zglasiti v pisarni avtošole 
ali pri vodji avtošole, kjer 
bodo poskrbeli, da bo moja 
učna ura potekala tako, kot 
mora.

Učitelj med vožnjo ne razlaga, saj kandidat 
ne more sočasno voziti in aktivno poslušati 
razlage. Med vožnjo daje le kratke napotke, 
za kaj več pa se je potrebno ustaviti in na 
primeren način pojasniti učno vsebino.



Treningi varne vožnje se izvajajo na 
sodobnem poligonu v Šentvidu ob Glini 
(St. Veit, okolica Celovca). Gre za enega 
najsodobnejših poligonov v Evropi v 
izmeri 114.000 m2, ki vključuje tudi »off-
road« progo za terenska vozila in moto-
cikle, simulatorje prevračanja ter trčenja, 
dirkalno stezo za karting in spremljajoče 
objekte z učilnicami ter restavracijo. Od-
daljen je približno 80 km. Manj zahtevne 
treninge varne vožnje izvajamo na poligo-
nih v Sloveniji.



Voznik začetnik, ki je opravil vozniški izpit po 13.  8.  
2010 in pridobil vozniško dovoljenje kategorije A2, A 
ali B, mora opraviti program dodatnega usposabljanja 
voznikov začetnikov najmanj štiri mesece po izdaji 
vozniškega dovoljenja. 

opravljen 
vozniški

izpit kategorije
A, A2 ali B

4 mesece
do dopolnjenega 21. leta 
starosti oziroma 2 leti od 

prve pridobitve vozniškega 
dovoljenja

PROGRAM DODATNEGA
USPOSABLJANJA
VOZNIKOV ZAČETNIKOV



B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj 
telefon: 080 21 11, 04 280 83 00 
faks: 04 280 83 22 
mobilni telefon: 031 624 000 
e-naslov: info@bb.si

POSLOVALNICA ŠKOFJA LOKA
Kapucinski trg 13, 4220 Škofja Loka 
(nad avtobusno postajo) 
telefon: 04 515 70 00 
mobilni telefon: 031 624 666 
e-naslov: ela.vidmar@bb.si

 
POSLOVALNICA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica 
(radovljiški gasilski dom) 
telefon: 04 530 05 30 
mobilni telefon: 041 540 015 
e-naslov: irena.praprotnik@bb.si

 
POSLOVALNICA JESENICE
Titova 5, 4270 Jesenice 
telefon: 04 583 64 00  
e-naslov: irena.praprotnik@bb.si

 
POSLOVALNICA BOHINJSKA BISTRICA
Vodnikova cesta 36, 4264 Bohinjska Bistrica 
mobilni telefon: 041 540 015  
e-naslov: irena.praprotnik@bb.si
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B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. 
Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj 
telefon: 04 280 83 00
faks: 04 280 83 22 
e-pošta: info@bb.si
www.bb.si


