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Zadeva: Pobuda v zvezi z izvajanjem vozniških izpitov in nemotenim
delovanjem Izpitnega centra Slovenj Gradec
Na podlagi 66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) predlagam, da se na Ministrstvo za
infrastrukturo in Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa naslovi
naslednjo
p o b u d o:
V Izpitnem centru Slovenj Gradec naj se ponovno zagotovi možnost opravljanja
vozniških izpitov vseh kategorij motornih vozil ter zagotovijo zadostni
kadrovski resursi, ki bodo kandidatom za voznika z območja Koroške
omogočili nemoteno opravljanje vozniških izpitov.
Obrazložitev:
Izpitni center Slovenj Gradec (IC Slovenj Gradec) se že nekaj časa srečuje s
kadrovsko podhranjenostjo. Pred leti so se IC Slovenj Gradec že odvzele pristojnosti
za opravljanje vozniških izpitov za kategorije A, C in D, zaradi česar morajo prebivalci
Koroške vozniške izpite za navedene kategorije vozil opravljati v IC Velenje ali IC
Maribor. Kadrovski primanjkljaj se odraža tudi v zadnjem letu, ko so prijavljeni
kandidati za opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil
kategorije B (osebno vozilo) primorani čakati 45 dni, z nič boljšo situacijo se srečujejo
tudi kandidati v IC Velenje. To je nedopustno, saj kandidati za voznika po
opravljenem teoretičnem delu vozniškega izpita in zaključenem predpisanem
programu praktičnega dela usposabljanja med daljšim čakanjem izgubljajo in
pozabljajo pridobljeno znanje. Posledično so primorani opraviti dodatne ure
praktičnega usposabljanja v šolah vožnje, kar jim povzroča dodatne stroške, prav
tako pa te zamude dodatno obremenjujejo inštruktorje, ki imajo že načrtovane ure
vožnje z drugimi kandidati za voznika. S tem se kandidate za voznika z območja
Koroške postavlja v neenak položaj s kandidati za voznika z drugih območij
Slovenije, ki pridejo na vrsto za opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita v dveh
do treh tednih.

Pred letom in tudi že prej so se pojavljaje govorice o ukinitvi IC Slovenj Gradec, ker
naj ne bi izpolnjeval pogojev za opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita za
voznike motornih vozil, saj na območju Koroške ni avtocest, hkrati pa nima
potrebnega poligona. Pri tem velja opozoriti, da Mestna občina Slovenj Gradec
pospešeno išče rešitev in ustrezno zemljišče, hitra cesta na Koroškem pa se je že
začela graditi in naj bi bila po načrtih zgrajena v čim krajšem možnem času. Ob
navedenem velja poudariti, da za nastalo situacijo niso krivi prebivalci Koroške, ki jim
država že vsaj 30 let obljublja sodobno cestno povezavo. Zagotovo bi bilo skrajno
nepravično in celo cinično do prebivalcev Koroške, da bi zaradi odsotnosti avtoceste
oz. neustrezne cestne povezave ukinili IC Slovenj Gradec. Prebivalci nekaterih delov
Koroške - npr. iz občine Mežica, občine Črna na Koroškem ali iz Dravske doline
(občine Vuzenica, Muta, Radlje, Podvelka in Ribnica na Pohorju) – potrebujejo tudi
do 1 uro, da pridejo do Slovenj Gradca, zato bi bilo nedopustno, da bi se morali voziti
do bolj oddaljenega Celja ali Maribora.
Svet Koroške regije zagovarja stališče, da se IC Slovenj Gradec nikakor ne sme
ukiniti, ampak ga je treba kadrovsko okrepiti in ponovno zagotoviti možnost
opravljanja vozniških izpitov vseh kategorij motornih vozil.
Na podlagi navedenega se predlaga, da pristojni storijo vse potrebno za nemoteno
nadaljnje delovanje Izpitnega centra Slovenj Gradec, v katerem lahko kandidati za
voznika opravijo vozniški izpit za vse kategorije motornih vozil.
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