
PRESKUŠANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI IZ UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA 
POTNIŠKEGA MOTORNEGA VOZILA 
 
                              OBMOČJE: MOTORJI IN MOTORNA VOZILA 

94.    Premični deli motornega mehanizma so: 

а) cilindarski blok, cilindarska glava 
б) ročična gred, bat, ojnica 
в) odmična gred, ventili, oljno korito 
95.    Pot gibanja bata je: 

а) neravno linijska 
б) ravnolinijska 
в) krožna 
96.    Hod bata je pot, ki jo preči bat: 

а )  od zgornje mrtve točke do spodnje mrtve točke 
б) od ohišja motorja do glave motorja 
в) od ročične grede do vžigalnih svečk 
97.  Ventile poganja: 

а) oljna črpaljka 
б) ročična gred 
в) odmična gred 
98.    Grafični prikaz kotov odpiranja in zapiranja sesalnega in izpušnega ventila je: 

а) mehanizem razdeljevanja 
б) krožni diagram 
в) ventilski diagram 
99.    Naloga indukcijske tuljave je: 

а) inducirati primarni tok 
б) inducirati izmenični tok 
в) inducirati sekundarni tok 
100.   Razdelilnik vžiga ima nalogo: 

а) loči gorivo za vžig 
б) distribuira visokonapetostni tok 
в) distribuira nizkonapetostni tok 
101.  Spojka je lahko: 

а) frikciona, hidravlična, elektromagnetna 
б) po izbiri voznika 
в) športna, za teške terene ali kombinirana 
102.   Podvozje motornega vozila je sestavljeno iz: 

а) prečnih nosilcev 
б) vzdolžnih nosilcev 
в) prečnih in vzdolžnih nosilcev 
103.     Lamela je sestavni del: 

а)  hidravljične sklopke 
б)  frikcione sklopke 
в) ne pripada nobeni sklopki 
104.   Hidravlična sklopka deluje po načelu: 

а) trenja 
б) izkoriščanje kinetične energije tekočin 
в) izkoriščanje potencialne plinske energije 



 

105.   Variomatik  је: 

а) merna naprava 
б) variabilno otpiramje ventila 
в) menjalni prenosnik 
106.   Naloga menjalnika je ta: 

a) zažene vztrajnik motorja 
б) spreminjanje prestavnega razmerja in prestav 
в) spremenite vrstni red delovnih gibov v štiritaktnem motorju 
107.   Ko je vklopljena zapora diferenciala na tovornem vozilu: 

а) kolesa na isti osi se ne vrtijo z isto hitrost 
б) kolesa iste osi se ne vrtijo 
в) kolesa iste osi se enako vrtijo 
108.   Prost hod krmila (volana ) je: 

а) ± 300 
б) ± 250 
в) ± 150 
109.   Glavni zavorni valj dopušča: 

а) nenadno zaviranje koles brez blokade 
б) celo zaviranje z motorjem 
в) enak tlak zavornega olja na zavornih valjih 
110.   Мanometer  је: 

а) merilna naprava za odčitavanje zračnega tlaka v sistemu 
б) napravo, ki kompresorju omogoča izpraznitev presežnega stisnjenega zraka 
в) za ročno merjenje napetosti pomožne in parkirne zavore 
111.   ABS je naprava, ki: 

а) blokira kolesa 
б) omogoča zaviranje na meji blokiranja koles 
в) preprečuje blokiranje diferenciala 
112.   Označitev vžigalnih svečk  vsebuje: 

а) dolžino in premer navoja 
б) število svečk v motorju 
в) premer, dolžina navoja in toplotna vrednost 
113.   Vžigalna svečka z oznako FS75 je: 

а) vžigalna svečka z dolgimi navoji in toplotno vrednostjo 75 
б) vžigalna svečka z kratkim navojem in vrednost toplote 75 
в) sveča s toplotno vrednostjo 75, ki ima samo 4 svečke 
114.   Osnovni elementi  akumulatorskega vžiga so: 

a) kontaktni ključ, tuljava, razdelilnik vžiga in vžigalna svečka 
б) baterijo, kontaktni ključ, svečke in gorivo 
В) samo baterijo in gorivo, ker lahko vozilo potisne potiskanje 
115.    Sistem mazanja motorja služi: 

а) s spiranjem (razprševanje) se ohladi in "osveži" motor 
б) očistite in podmažite vse gumijaste dele na motorju (cevi in tesnila) 

 в) na vseh mestih, ki jih je treba mazati, prinesite olje 

116.   V razdelilnem mehanizmu je zelo pomembno da so ventili: 

а) popolnoma zaprti 
б) približno zaprti 
в) da imajo čim več "gob", da bi bolje zapečatili motor 

 
 
 
 

117.   V katerem letu je francos CUGNOT zgradil prvi motorni avtomobil? 



 

а) leta 644 
б) leta 1769  
в) leta 1899  
118.   WANKEL –  je motor 

а) z  rotacijskim batom 
б) z 12 vžigalnih svečk 
в) z  plinsko turbino 
119.    Pogon, značilen za motor MNZ - učinkovita sila določa izdelek: 

а) navor in hitrost 
б) čas in specifično porabo goriva 
в) navor in kotna hitrost 

120.    Glavna zgorevalna komora  dizelskih motorjev z direktnim vbrizgavanjem 

ima obliko: 

а) predkomore 
б) majhne grške črke omega  
в) vetrno komoro 
121.    S pregrevanjem motorja, hlajenega s tekočino (zaprt sistem), se para potisne v: 

а) hladilnik 
б) izravnalno posodo 
в) atmosfero 
122.    Trikoidna črpalka za mazanje pod tlakom je.: 
 
а) zobna črpaljka 

 б) rotacijska črpalka 
 в) aksialna črpalka 
 123.   L - Jetronic - naprava za vbrizgavanje goriva, vbrizga gorivo: 

а) neprekinjeno 
б) neprekinjeno dodajanje senzorjev 
в) prekinjeno 

124.   Nizkonapetostni tok da: 

а) rotorji s trajnimi magneti in statorjem; 
б) akumulator 
в) tuljava 
125.   SAKSOMAT je sklopka: 

а) postcentrifugalno sklopka 
б) centifugalna  sklopka 
в) večsmerna - dvostopenjska sklopka 

 
 

126.   Slavni VILSO - va realizacija glavnega planetarnega menjalnika zagotavlja: 

а) 16+1 prestav 
б) 3+1  prestav 
в) 4+1  prestav 

127.   Diferencial je del: 

а) dodatni menjalnik 

 

 

б) zgibnih zobnikov 
 в) pogonskega mosta 
 
 
. 

128.    ГЕМЕР – krmilni mehanizem: 

а) rešitev matice in tuljave  
б) rešitev polža z polžnim tokom 
в) rešitev z zobato letvico 

 129.   Krmilna kolesa so na motornih vozilih prostorno postavljeni pod: 



 

а) 4 – koti 
б) 3 – koti 
в) 1  kotom 
130.   Zavorni sistem je kompleksen sistem, sestavljen iz: 

а) 4 – podsistema 
б) 3 – podsistema 
в)   1– podsistem 

131.    Avtomatska krmilna enota zavore je nameščena na vsakem motornem vozilu, 

kjer se obremenitev spreminja na enem mostu: 

а) za več kod 40% 
б) za več kod 50% 
в) za več kod 45% 
132.   Sistem vzmetenja je sestavljen iz: 

а) 4 posebni sistemi 
б) 2 posebna sistema 
в)   3 posebna sistema 
133.   МЕKFERSONOV – mehanizen vodenja koles je bil ustvarjen z  kombinacio: 

а) enega ali dveh vzdolžnih vodil 
б) dva prečna vodila 
в) eno navpično in eno prečno vodilo 

 134.   LONZERONI so: 

а) vzdolžni in prečni profili 
б) oblika X 
в) rešitve s centralnimi rešitvami 

 135.   Najbolj poznan podporni sklop - naprava za spenjanje vlečnih in priključnih vozil: 

а ) vlečna kljuka - povezovalno oko iz rude 
б) sedlo za vleko in trn 
в) vlečna kljuka - povezovalno oko rude 
136.   Kakšni sili so izpostavljene motorna in priklopna vozila v svojem gibanju: 

а ) pogonske sile 
б) sili upora 
в) moteče sile 

 

 
OBMOČJE   PRAKTIČNI  POUK 
 

 
137.   Vzrok za nezmožnost zagona motorja zaganjalnikom je: 

а) prazen akumulator 
б) povečana reža med jaškom in luknjami v batu 
в) mešanica je slaba 
138.   Če je akumulator prazen, morate: 

а) obvezno zamenjati akumulator 
б) napolnite baterijo in kontrolirajte polnjenje  
в) očistite sponke kabla na akumulatorju in bolje privijte vijake 
139.   Vzrok pregrevanja motorja je lahko: 

а) detonacijsko zgorevanje 
б) pokvarjen termostat 
в) voda v bencinu 



 

140.   Temni dim iz izpušne cevi je vzrok: 

а) nalivanje olja v zgorevalno komoro 
б) vode v bencinu 
в) preveč bogate mešanice 

141.   Gost dim iz izpušne cevi v dizelskem motorju je posledica: 

а) napačno delovanje brizgalnih šob 
б) prisotnost zraka v sistemu  
в) pomanjkanja hladilne tekočine 
142.   Modri dim iz izpušne cevi je posledica: 

а) preveč bogate mešanice 
б) slabe mešanice 
в) nalivanje olja v zgorevalno komoro 

143.   Če se v bencinu pojavi voda, je potrebno: 

а) zamenjajte thermostat 
б) očistiti sisteme za mešanje in vbrizganje 
в) privijte objemke na ceveh za vodo 
144.   Prisotnost vode v bencinu vodi do:  

а) detonatorsko zgorevanje v motorju 
б) preskakovanje motorja pri delu 
в) pregrevanje motorja 
145.   Preveč redko olje za mazanje ima za posledico: 

а) nizek tlak olja za mazanje 
б) puščanje olja iz motorja 
в) poškodbe oljnega filtra 
146.   Squealing "pri delovanju motorja je posledica: 

а) pregrevanje motorja 
б) obrabo bata in njihovega ovoja 
в) razveljavitev ali obrabljena jermenica 

147.   Do zdrsa sklopke lahko pride zaradi: 

а) nepopolni vklop prestav 
б) nezadostne proste hoje pedale 
в) sklopke, obrabljene jermenice, vzmetenje, košare 

148.   Če pride do zamastitve sklopke je potrebno: 

а) zameniti sklopko 
б) zameniti potisni disk 
в) odmastiti sklopko z potrebnim sredstvom 

 149.    Izpad iz prestave in napačna vključitev je posledica: 

а) nepopolno zapiranje sklopke 
б) nepopolni vklop prestave 
в) premalo olja v menjalniku 
150.   Povečanje prostega teka volana je posledica: 
. 
а) pojavljanje reže v sklepih 

 б) zmanjšan tlak v pnevmatikah 
 в) neravnovesje koles 
 151.  Obračanje avtomobila v stran pri zaviranje pride zaradi: 

 
 
 

а) isteka  zavorne tekočine v enem od kolesnih valjev 
б) prisotnosti zraka v zavornem sistemu 
в) nizka raven zavorne tekočine v rezervoarju 



 

152.   Če je v hidravličnem zavornem sistemu zrak, je potrebno: 

а) doliti zavorno olje 
б) odstranite zrak iz zavornega sistema 
в) izpustite zavorno olje 

153.   Za delovno zavoro, ki je zasnovana kot hidravlična zavora, se zavorna sila 

prenaša s: 

а) Zračnim tlakom 
б) tekočine – hidravliko 
в) Mehansko 
154.   Parkirna zavora služi za: 

а) ustavite vozilo z delovno zavoro 
б) ustavite vozilo, če je delovna zavora v okvari 
в) parkirano vozilo zavarujte v zavornem položaju 

155.   Nezadosten tlak v pnevmatikah vpliva na: 

а) samo na porabo goriva 
б) povečano porabo goriva, neustrezna obraba pnevmatik, stabilnost vozila 
в) samo nepravilna obraba pnevmatike 

156.   Globina  plasti na pnevmatikih osebnih avtomobilov v poletnih 

razmerah ne sme biti manjša od:  

а) 1,6 mm 
б) 2 mm 
в) 4 mm 
157.   Oznaka M + S na pnevmatiki pomeni: 

а) oznaka pnevmatik s poletnim profilom 
б) oznake pnevmatik za zimske vremenske razmere  

 в) oznaka za pnevmatike z žeblji 
158.   Nepremični deli motorja so: 

а) blok motorja, glava motorja, oljno korito 
 б) blok motorja, ročične gredi in razdelilni mehanizmi 
 в) blok motorja, menjalnik in karoserije 
 
 

159.   Premični deli motorja so: 

а) bat z vgrajenimi elementi,  ročična gred in vztrajnik 
 б) bat, ohišje motorja, ročična gred 

 в) razdelilni mehanizem, mazanje in hladilni sistem motorja 
160.   Mehanizem razdeljevanja je namenjen: 
 
а) Za otpiranje in zapiranje ventilov 

 
б) za odpiranje sesalnih ventilov, tako da se lahko napolni valj 

 в) poganja črpaljko za vodo 
 161.   Odmična gred:  

: 
а) ima nalogo da odpira in zapira ventile  

 б) naloga odmične gredi je, da poganja bate in se nahaja v bloku motorja 
 в) ima nalogo voditi vodno črpalko in alternator 
 162.    Sklop ventila: 

.: 
а) ima nalogo odpiranja in zapiranja valjev, ki se nahajajo v glavi motorja, s sesalnim 

in izpušnim ventilom,  

ventile б) naloga je odpirati cilindre, v bloku motorja je en sesalni in izpušni ventil 

 
в) je naloga redčenja delovne snovi na valj 



 

163.   Načelo štiritaktnega motorja je sestavljeno iz: 

а)  sesanje, stiskanje, delo, izločanje 
б) stiskanje, delo, sesanje, izločanje 
в) sesanje, delo, izločanje, stiskanje 
164.    Sesanje(1 - такт): 

а) bat ki stoji v zgornji mrtvi točki se pomakne navzdol, medtem se otpre vhodni ventil 

in bat vsesa mešanico 
б) bat ki stoji v spodnji mrtvi točki se pomakne navzgor, medtem se otpre vhodni ventil 

in bat vsesa mešanico 
в) bat ki stoji v zgornji mrtvi točki se pomakne navzdol, medtem se zapre vhodni ventil 

in bat vsesa mešanico 
165.    Stiskanje(2 - такт): 

а) bat se premakne navzgor in v zaprtem valju stisne prisoten plin  Pri Ottovem motorju 

svečka sproži iskro 

б) bat sе premakne navzdol in vsesa mešanico 
в) ko bat pride v spodnjo mrtvo točko se otpre izhodni ventil 
166.    Delo(3 - такт): 

а) malo pred dosego zgornje mrtve točke, svečkina iskra vžge stisnjeno mešanico 

goriva in zraka. Pri zgorevanju se plin razširja, potisne bat ponovno navzdol. 

bat pri tem opravi mehansko delo 

б) bat se premika ka spodnji mrtvi točki, otpre se sesalni ventil, 

svečkina iskra vžge mešanico 
в) bat se premika ka zgornji mrtvi točkiin se otpre izhodni ventil 

167.   Izločanje(4 - такт): 

а) ko bat prispe na spodnjo mrtvo točko, se otpre izhodni ventil 

bat med pomikanjem proti zgornji mrtvi točki iztisne izpušne pline 
б) bat se premika ka spodnji mrtvi točki in se otpre izhodni ventil 

в) bat se premika ka zgornji mrtvi točki in se otpre sesalni ventil 
168.   Prednost elektronskega nadzora motorja nad sistemom uplinjača je: 

а) zmanjša porabo goriva, poveča moč motorja, stabilnejše delovanje motorja v vseh 

pogojih in načinih delovanja   
б) zmanjša porabo goriva motorja bolj stabilno v vseh pogojih in načinih delovanja, 

lažji zagon motorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) poveča moč motorja, podaljša življenjsko dobo motorja, je bolj zapleteno in manj 

zanesljivo, dražje vzdrževanje 
169.  Injektorji vbrizgajo gorivo : 

а) na koncu prvega sesalnega takta in količine vbrizganega goriva temelji na času 

odpiranja brizgalnih šob 
б) na začetku prvega sesalnega takta 
в) na koncu drugega kompresijskega takta kot pri dizelskih motorjih 
170.   Da svečka sproži iskro potrebna je napetost od: 

а) 5000 V in več 
б) 24 V 
в) 12 V 
171.   Sistem dizelskega motorja je sestavljen iz: 



 

а) nizkotlačne črpalke, visokotlačne črpalke in šob 
б) membranske črpalke, uplinjači 
в) elektromotorne črpalke, injektorji 
172.    Šoba ima namen: 

а) vbrizgati določeno količino goriva v valj pod določenim pritiskom, ob 

določenem času  
б) pripraviti mešanico goriva in zraka v določenem razmerju 
в) za preusmeritev goriva iz rezervoarja v injektor pri določenem tlaku 
173.   Deli sistema za mazanje: 

а) oljna črpalka s grobim prečiščevanjem, fini filter za prečiščevanje olja, merilnik 

tlaka (indikator tlaka) 
б) oljna črpalka, hladilnik, termostat in oljno korito 
в) rezervoarji za olje, oljni filtri in hladilniki olja 
174.   Oljna črpaljka je: 

а) zobniška črpalka 
б) batna črpalka 
в) centrifugalna črpalka 
175.    Sistem za hlajenje tekočin je sestavljen iz: 

а) vodne črpalke, termostata, termočleni, grelci, ventilator , vodni sistemi, 

ekspanzijska posoda 
б)  vodna črpalka, ventilatorji 
в) zračne turbine, zračni kanali in termostati 

 
 

176.   V odvisnosti od hlajenja motorja  valji so: 

а) različni 
б) isti 
в) ni vpliva 

 177.    Termostat se odpre pri temperaturi približno: 

а) 80о C 
б) 60о C 
в) 100о C 
178.    Črpaljko za vodo poganja: 

а) ročična gred 
б) elektromotor 
в) odmična gred 

 179. Zakon o varnosti v cestnem prometu določa, da se izvajajo redni tehnični pregledi 

vozil: 

а) po prometni nesreči, pri kateri so poškodovane naprave bistvenega pomena 
б) vsakih 6 mesecev ali letno, odvisno od tipa vozila 

 в) po prometni nesreči z manj materialne škode 
 
 

180.   Motorna vozila in priključna vozila, ki opravljajo javni prevoz potnikov ali prevoz 

nevarnega blaga, kot tudi vozila za usposabljanje voznikov , so predmet tehničnega 

pregleda: 

 
а) vsakih 6 mesecev 
б) enkrat letno 

 в) enkrat na 2 leti 
 181.   Za kontrolo prostega hoda krmila (volana) koristimo: 

 
а) oglomer (kotomer) 

 б) svobodno oceno 

 в) plošče 



 

182.    Pri preverjanju pravilnosti zavornega sistema razlika v zavorni sili na isti osi 

ne sme presegati: 

а) 30% šteje večja sila 
б) 20% manje sile 
в) 0% 
183.    Pri preverjanju pravilnosti zavornega sistema najmanjši koeficient 

registrirane zavore za potniška vozila je: 

а) 50% za delovno  in 20% za pomožno zavoro 
б) 55% za delovno  in 25% za pomožno zavoro 
в) 65% za delovno  in 30% za pomožno zavoro 
184.   Pri nadzoru izpušnih plinov bencinskih motorjev (oto) količina ogljikovega 

monoksida ne sme biti večja od: 

а) 4 % 
б) 4,5% za vozila, ki so bila prvič registrirana do 01.03.2014 

in 3,5% po 01.03.2014 

 

 

в) 5% 
185.   Pri kontroli izpušnih plinov dizel motorja se kontrolira: 

а) količina ogljikovega monoksida 
б) količina žvepla 
в) količina trdih delcev 

 186.   Globina plasti na pnevmatiku za potniška vozila ne sme biti manjša od: 

а) 1,6 mm 
б) 2 mm 
в) 4 mm 
187.    Globina plasti na pnevmatiku za tovorna vozila in avtobuse ne sme biti manjša od: 

а) 1 mm 
б) 2 mm 
в) 4 mm 
188.   Bencinu se doda tetraetil svinec (TEO) zaradi: 

а) povečanje oktanskega števila 
б) zmanjšanje oktanskega števila 

 в) povečanje gostote bencina 
 189.   Motorni bencin, tako imenovani "SUPER", ima oktansko število.: 

а) 89 
б) 90 
в) 98 
190.   Motorni bencin, tako imenovani "NORMAL", je v primerjavi s "SUPER" ima: 

а) isto oktansko število 
б) manjše oktansko število 

 в) višje oktansko število 
 

191.   Za boljše dizelsko gorivo bi moralo biti Cetansko število: 

а) čim večji 

; б) čim manjši 

 

; 
в) bistveno ne vpliva na kakovost goriva 

 
 

192.  Vrednost cetanskega števila goriva za dizelske motorje se premika: 
: 
а) od 0 (nič) do 100 (sto) cetana 

 

 

б) od 50 (petdeset) do 100 (sto) cetanov 
 
 

в) od 40 (štirideset) do 60 (šestdeset) cetanov 
 



 

193.   SAE klasifikacija (družbe motornih inženirjev)   uvršča   motorna   olja   v 

primerjavi  s: 

а) temperature  izpiranja 

; б) viskoznost  
в) kemijske lastnosti 
194.  Motorno olje SAE 10W pomeni, da ga lahko uporabite: 

а) poleti  in pozimi  
б) poleti 
в) pozimi 
195.   Olja za gonila motornih vozil (menjalnik in diferencial) so v primerjavi  z motornimi 

olji: 

а)  večje  gostote 
б)  manjše  gostote 
в) imajo isto gostoto 

 
 

196.  Za nekatere tipe vozil je blok motor sestavljen iz : 

а) medenine 
б) surovega železa 

; в) siva litina  
 
 

197.   Bat je izdelan iz zlitine: 

а) baker - bron 
б) aluminij - silumin 

 в) bakra - medenina 
198.   Merilnik motnosti je merilna naprava: 

а) hrupa 
б) za dim 
в) zavorne  sile 
199.   Odzračevalni ventil na rezervoaru za gorivo je obvezen na vozilih z: 
 
а) bencinskim motorjem 
б) dizel motorjem 
в) bencinskim in dizel motorjem 

 200.   Pri tehničnem pregledu se pravilnost tahografa določi s kontrolom: 

а) zapis tahografa - hitrost gibanja vozila, čas prevoza, čas gibanja in počitka 

 

б) mehanske poškodbe naprave, pravilnost blagovne znamke in etikete  
obdobjveljavnosti; в) zapis tahografa, mehanske poškodbe naprave, pravilnost blagovne 

znamke ter oznaka in rok 

 201.   Pri tehničnem pregledu nadzora hrupa vozila, pri merjenju glasnosti z merilnikom 

zvoka se sprejme: 

а) največja vrednost 
 б) povprečna vrednost 
 в) minimalna vrednost 
 202.   Če vozilo nima pravilnega položaja krmilnih koles, se vozilo pošlje na: 

 

 

 
а) centriranje koles 

 б) uravnoteženje vrtljivih mas koles 
 в) zamenjavo koles 
 203.  Servisno vzdrževanje vozil poteka v skladu z: 

: 
а) vremenskih razmerjah 



 

б) število prevoženih kilometrov, pretekli čas, število opravljenih ur 
в) priporočilo serviserja 
204.   Nulti servis je: 

а) storitev na zahtevo kupca 
б) storitev po splošnem popravilu vozila 
в) storitev pred dostavo kupcu 
205.   Če tlak na visokotlačni črpalki ni na predpisani vrednosti: 

а) visokotlačna črpalka se nastavlja 
б) se spremeni visokotlačna črpalka 
в) dizelske komponente se spreminjajo v visokotlačni črpalki 
206.   Če je indukcijska tuljava okvarjena: 

а) na indukcijski tuljavi se spremeni jedro 
б) zamenjamo indukcijsko tuljavo 
в) na indukcijski tuljavi se spremenijo navitja 
207.    Merilec pretoka zraka meri: 

а) količino olja v oljnem koritu 
б) količino vsesanega zraka 
в) količino goriva v rezervoarju 
208.   Katalizator je: 

а) vrsta zračnih filtrov 
б) naprava, ki zmanjšuje škodljivost izpušnih plinov 
в) del elektronskega krmilnega modula 
209.  Osnovna funkcija čitalnika kode napak je : 

а) vzpostaviti komunikacijo z računalnikom v vozilu 
 б) za določitev servisnega časa na vozilu 
 в) za ustvarjanje  napačnega signala na vozilu 
 210.   Dokumenti časovnega razporeda vožnje so: 

 
а) Dnevni urnik,statistiko  časovnega razporeda vožnje 

б) prometno dovoljenje, evropsko poročilo o prometnih nesrečah, zavarovalna polica 
 в) vozniško dovoljenje, dnevni urnik, statistika voznih redov 
 211.   Dispečer kontrolira: 

 
а) organizacijo dela avtobusne postaje 
б) upravljanje vozil, voznikov in prevodnikov 

 в) varnost  platform 
 212.   Podvojena prekinjena črta na vozišču pomeni: 

.: 
а) dovoljeno prehitevanje 

 б) ni dovoljeno prehitevati 
в) prometni pas z izmenljivo smerjo gibanja 

  


