
 

 

 

ŽELITE V PRVO OPRAVITI TEORETIČNI DEL IZPITA?  

 

POZNAMO ODGOVORE! 

 

1. REDNO obiskujte tečaj CPP, 

2. UČITE se iz priročnika DOBER VOZNIK BOM, 

3. BREZPLAČNO rešujte teste na spletni strani teorija-priprava.gov.si, 

4. Rešite IZPITNA VPRAŠANJA in se učite teorijo na plačljivi spletni strani ecpp.si, 

5. Če imate težave, lahko koristite INDIVIDUALNE INŠTRUKCIJE RELAXOVIH 

trokovnjakov, predavateljev in učiteljev vožnje (po veljavnem ceniku). 

 

 

NAVODILA ZA DOSTOP DO BREZPLAČNIH TESTOV (AVP) 

 

1. V spletni brskalnik vpišete besedilo teorija-priprava.gov.si, 

2. Po prikazu spletne strani teorijapriprava.gov.si kliknete na prijava, 

3. Po prikazu nove strani kliknete na ustvari nov račun, 

4. Na novi strani se vam prikaže obrazec katerega rubrike izpolnite in potrdite, 

5. Pojdite na vašo e-pošto kamor vam bo takoj poslano obvestilo o registraciji, 

6. Registracijo potrdite s klikom na modro besedilo-link v oklepaju, 

7. Vrnite se na teorija-priprava.gov.si in kliknete prijava in vpišete uporabniško ime in 

geslo, 

8. Izberite kategorijo in rešujte teste. Pri vsakem naslednjem obisku začnite z 7. točko 

navodil.   

 

 

 

NAVODILA ZA DOSTOP DO PLAČLJIVIH TESTOV ECPP.SI 

 

1. V spletni brskalnik vpišite besedilo ecpp.si, 

2. Po prikazu spletne strani ecpp.si kliknete zgoraj desno na prijava, 

3. Po prikazu nove strani kliknete na ustvari nov račun, 



 

4. Na novi strani se vam prikaže registracijski obrazec, katerega rubrike izpolnite in 

potrdite, 

5. Pojdite na vašo e-pošto kamor vam bo takoj poslano obvestilo o registraciji, 

6. Registracijo potrdite s klikom na modro besedilo - link v oklepaju, 

7. Vrnite se na stran ecpp.si in kliknete prijava, vpišete uporabniško ime in geslo, 

8. Plačilo opravite preko SMS telefonskega sporočila. Pošljite SMS sporočilo na številko 

4333 z naslednjim besedilom: ECPP B (za B kategorijo) ali ECPP A, ECPP AM, 

ECPP BE, ECPP C, ECPP E, ECPP D, 

9. Na vaš telefon boste takoj prejeli SMS sporočilo za potrditev plačila. Odgovorite na 

SMS sporočilo z naslednjim potrditvenim besedilom ECPP DA,  

10. Takoj prejmete SMS sporočilo z SMS KODO, ki si jo zapišite na papir,  

11. SMS KODO vpišite v prvi okvirček na strani ecpp.si,  

12. V drugi okvirček vpišete še KODO UGODNOSTI z naslednjim besedilom: RL99, 

13. Kliknite na zeleno označen okvirček v katerem piše: VPIS Z SMS KODO, odpre se 

vam dostop do izpitnih vprašanj, testov, snovi. 

 

 

IMATE TEŽAVE Z PRIJAVO ALI REGISTRACIJO? 

POMOČ IN INFORMACIJE NON-STOP (24 UR): 

 Aleksander  Arnuš - 031 209 113 

 Branko Kremzer -  041 522 614 

 

Nakup priročnika DOBER VOZNIK BOM ali PRIROČNIK ZA MOBILNE DELAVCE 

(tovornjak, avtobus): 

 Aleksander 031 209 113 

 Jolanda 031 306 086 

 Ana 040 973 565 

 Branko 041 522 614 

Pišite nam: sola.voznje@relax.si 


