CENTER
VARNE
VOŽNJE NA
VRANSKEM
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Nesreča nikoli
NE POČIVA

26.000
žrtev prometnih nesreč

Na evropskih cestah na leto umre približno toliko
ljudi kot jih živi v Kopru ali Novem mestu

71
ljudi vsak dan umre NA CESTAH V EVROPI
Zaradi posledic prometne nesreče

60 %

6 od 10 UMRLIH NA CESTAH
umre zaradi napak voznikov

AMZS d. d., PE Center varne vožnje,
Čeplje 29 b, 3305 Vransko

Prijave in informacije

080 26 36
cvv@amzs.si, amzs.si/cvv
amzs.si
@AMZS_si
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Pridružite se
aktivnostim AMZS
in prispevajte k uresničitvi cilja
Nacionalnega programa varnosti
cestnega prometa - ZMANJŠANJU
ŠTEVILA PROMETNIH NESREČ ZA
50 % do leta 2022.
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PRIMARNI
VZROKI
prometnih nesreč
Neprilagojena hitrost
Napačna stran in smer vožnje
Neupoštevanje pravila prednosti

SEKUNDARNI
VZROKI
prometnih nesreč

»Ker na cesti
odloča sekunda!«
strokovni programi
varne vožnje

varna
izkušnja

najsodobnejši
poligon v sloveniji

edinstveno
doživetje

priznani
inštruktorji

SIMULACIJA
KRITIČNIH
situacij

neznanje
stres
utrujenost voznikov
alkohol
telefoniranje med vožnjo
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Kako (ne)varno
vas vozijo izkušnje?
PO ZNANJE NA VRANSKO

DOSLEJ NISEM VOZIL
DOVOLJ VARNO.		
		

ODSLEJ VOZIM
VARNO.

97 %
UDELEŽENCEV priznava,
da so na programih
varne vožnje na Vranskem
pridobili nova,
nepogrešljiva ZNANJA

Zaupajte pravemu
prijatelju na poti
do varnega
voznika.

Pomen omejitev hitrosti
Varnostna razdalja
Zavorna pot
Reakcijski čas
Pomen uporabe varnostnih
pasov
Nastavitev sedežnega položaja
Drža volana
Ustreznost pnevmatik
Aktivna varnost
(ABS, ESC sistemi)
Napredne tehnologije

90 %
voznikov v Centru
varne vožnje na
Vranskem prvič spozna
OBNAŠANJE SVOJEGA
VOZILA v nepredvidljivih
situacijah
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100.000
voznikov je že opravilo program
varne vožnje na Vranskem

Ste pripravljeni
tudi vi AKTIVNO
PRISPEVATI K
IZBOLJŠANJU
ČRNE STATISTIKE
na cestah?

NE? DA!
Svetujemo vam
uporabo javnega
prevoza.

HVALA,
ker vam je mar!
Berite naprej.

88 %

bi AMZS Center
varne vožnje na
Vranskem priporočilo
prijateljem in
znancem
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Avtocesta
RAZLOGOV,
ki vas pripelje
NA VRANSKO
Zakonsko
predpisani programi
Program dodatnega usposabljanja za
VOZNIKE ZAČETNIKE
Program dodatnega usposabljanja za
varno vožnjo
(IZBRIS KAZENSKIH TOČK)
Program pridobivanja temeljnih
kvalifikacij in redno usposabljanje
(KODA 95)

Programi VARNE VOŽNJE
Vozniki OSEBNIH VOZIL
MOTORISTI
Vozniki TOVORNIH VOZIL in
AVTOBUSOV
Vozniki SPECIALNIH VOZIL
Vozniki TERENSKIH VOZIL
Vozniki avtodomov

PREUDARNA IZBIRA
ZA PODJETJA in skupine
BUTIČNA PONUDBA
s storitvijo na ključ
NEPOZABNI DOGODKI
za različne priložnosti
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STROKOVNI
PROGRAMI
VARNE VOŽNJE
PROGRAM /
VOZILO
ZAKONSKI PROGRAMI
voznik začetnik
izbris kazenskih točk
KODA 95 (temeljne kvalifikacije			
in redno usposabljanje)
INTENZIVNI
TEČAJ
oGREVALNI		
TEČAJ
NADALJEVALNI
TEČAJ
izpopolnjevalni
TEČAJ
TRIAL		
TEČAJ VARNE VOŽNJE 		
S SOPOTNIKOM
INDIVIDUALNI
TRENING
MLADI motoristi 		
(skuter)
PROGRAM »Varno		
na cesti«
komentirana
vožnja	

		

PROGRAM
ZA SENIORJE			

DOBRODOŠLI
v AMZS
Centru
varne
vožnje NA
VRANSKEM!

PROGRAM
ZA INVALIDE				
VARČNA VOŽNJA

		

TERENSKA VOŽNJA

			

PROGRAM ZA
STARODOBNIKE
(vozila nad 30 let)
dinamična vožnja	

		

NOČNI TRENING	
*Popust ne velja za zakonsko določene programe
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Zapeljite v svet
nepozabnega doživetja, ki vam ZAGOTAVLJA
neprecenljive IZKUŠNJE.
S SIMULACIJO kritičnih situacij v VARNEM OKOLJU
boste spoznali ali obnovili poznavanje obnašanja
svojega vozila. Strokovni in izkušeni inštruktorji
varne vožnje vam bodo predali znanje in pomembne
napotke, kako pravilno ravnati, ko se na cesti
vendarle pripeti kaj nepredvidljivega.

1 ZDRS VOZILA

3 OVINEK

Hidravlična pomična
plošča, drseča površina
in voda
Spoznavanje vzrokov
in posledic zdrsa vozila
	Učenje pravilnih
reakcij ob zdrsu

Spoznavanje
obnašanja vozila ob
zdrsu prednjega ali
zadnjega dela vozila v
ovinku
Osvajanje pravilnega
ukrepanja za reševanje
ob zdrsu v ovinku

2 SPLAVANJE
VOZILA
Kontroliran nivo vode
na delu vozišča ali
celotnem vozišču
Spoznavanje
obnašanja vozila ob
splavanju (aquaplaning)
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4 KLANEC
Združuje elemente
prejšnjih modulov
vsebuje drsečo
in mokro površino,
speljano po klancu, ki se
končuje v drsnem zavoju

5 in 6
KROŽNA STEZA
1.230 metrov dolga
krožna steza
Omogoča osvajanje
veščin varne vožnje pri
višji hitrosti
Namenjena
pomožnim dejavnostim

7 TERENSKA
VOŽNJA
Terenska vožnja z
različnimi težavnostnimi
ovirami za simulacijo
večine situacij, v katerih
se znajde voznik s
terenskim vozilom na
brezpotjih

8 MAKADAM
Makadamska steza z
zavoji
Namenjena različnim
vajam z osebnimi in
terenskimi vozili

9 OVINKI ZA
MOTORISTE
Daljše in krajše ravnine
s 180-stopinjskimi
ovinki
Spoznavanje in
utrjevanje pravilnega
gledanja in usmerjanja
pogleda
	Uporabnost pravega
stila za varno vožnjo
ostrih zavojev
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ZMAGOVALCI
TRENIRAJO
NA VRANSKEM
Sem Tim Gajser in sem
bolj varen voznik. Za to
so poskrbeli v AMZS
Centru varne vožnje
na Vranskem, kjer član
prihrani vsak dan.

SODOBEN IN
NAJVEČJI
Center varne
vožnje v Sloveniji

Tim Gajser,
svetovni prvak
v motokrosu

Zgrajen po najsodobnejših
evropskih standardih
15 hektarov zemljišča
9 modulov
2,5 km urejenih stez z
vadbenimi sklopi
Asfaltiranih površin za
8 nogometnih igrišč

92 %
UDELEŽENCEV ocenjuje
vsebino programa z
najvišjo oceno

ODLIČNO
365/24/7
Avto-moto društvo
A I
T
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INTENZIVNI
PROGRAMI
varne vožnje

Izvajanje v skupini
(8-10 voznikov)

Trajanje programa 8 ur
(oziroma odvisno od programa)

Kosilo vključeno

NADALJEVALNI
PROGRAMI
varne vožnje

Pogoja za opravljanje programa:
	Uspešno opravljen
	Intenzivni program
Obvezen ABS sistem

Čestitamo!
svetujemo vam, da se programa
udeležite z vozilom, ki ga običajno
vozite. Spoznali boste njegovo
obnašanje. možen je tudi najem vozila
na lokaciji.

preizkus sposobnosti voznika in
vozila v varnem okolju
krepitev teoretičnega znanja
predstavitev novosti
prometne signalizacije
napotki nudenja prve pomoči
ob prometni nesreči
urjenje pravilnih reakcij v
nepredvidljivih situacijah v prometu
pridobitev diplome
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Ste na pravi poti do varnega voznika.
Z nadaljevalnimi programi boste odkrivali:

VIŠJE HITROSTI
PRAVILNO OCENO VARNOSTNE
RAZDALJE
POMEN REAKCIJSKEGA ČASA
ZAVORNI UČINEK NA RAZLIČNIH
PODLAGAH

V AMZS Centru varne vožnje
nudimo možnost opravljanja
INDIVIDUALNEGA
PROGRAMA. Vsebuje
individualno POMOČ
in SVETOVANJE
inštruktorja varne vožnje,
PRILAGOJENO POTREBAM
POSAMEZNIKA.
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Pravi prijatelj za
PODJETJA in
SKUPINE
BUTIČNA PONUDBA S
STORITVIJO NA KLJUČ
NEPOZABNA
DOŽIVETJA ZA RAZLIČNE
PRILOŽNOSTI

TIMSKA SREČANJA
(teambuilding
programi)
Kakovost šteje,
zato se pridružite top 80 slovenskim podjetjem,
ki so krepitev timskega sodelovanja prepustili
AMZS Centru varne vožnje na Vranskem.

1. odgovornost
Delujemo danes za boljši jutri.

Idilično okolje
navdušujočih razsežnosti
Prilagodljive kapacitete
številu obiskovalcev
Brezplačno parkirišče
Najem sejnih sob ali učilnic
(do 120 oseb)
Tehnična oprema in
podpora
Možnost pogostitve
Bližina avtoceste

2. varnost

3. prihranki

80 %
voznikov ne ve, kako doseči prihranek
pri gorivu. Mi vas naučimo.

4. povezanost
Krepitev timske moči za
nadpovprečne rezultate.

5. učinkovitost
V vašem Centru smo preživeli
zelo prijeten dan, se prepričali
o strokovnosti vaše ekipe
in pridobili nove, koristne
izkušnje.
Lek, d. d.
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15 %
Samo 15 % zaposlenih
je zavzetih.
Si jih želite
podvojiti?
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napreden
SIMULATOR

PESTROST naše
PONUDBE ne
pozna meja

Drugačno,

AMZS Center varne vožnje na Vranskem je
(ne)posredno vpet v tuje in lastne projekte na
področju VARNE MOBILNOSTI.
Skladno s poslanstvom AMZS ponuja vsebine, ki
širijo ZNANJE in ZAVEDANJE o pomenu zbrane in
ODGOVORNE VOŽNJE.

poučno, adrenalinsko.

Brezplačni vodeni ogledi
poligona varne vožnje
(ekskurzije za osnovne in
srednje šole)
Aktivne predstavitve
novosti v svetu vozil
Občutite dinamiko
pristne vožnje na simulatorju varne vožnje,
ki prebudi prav vse čute voznika.

Preizkusite ga v AMZS
Centru varne vožnje na
Vranskem

Testi (vozil, pnevmatik,
otroških sedežev, preizkus
trkov …)
Razvojno-raziskovalni
center

Vključite ga v vsebino vaših
dogodkov in aktivnosti
Izberite vožnjo, ki se najbolj
sklada s temo vašega
dogodka
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HVALA, ker
(bo)ste z našo
pomočjo POSTALI
VAREN VOZNIK.

100 %

PODARITE
VARNOST

Podarite darilni bon AMZS.
Presenetite z drugačnim darilom, ki bo poskrbelo za
nepozabno izkušnjo, ki bo še dolgo odmevala v srcu
in mislih.

ZAGOTOVILO NEPOZABNEGA DOŽIVETJA
MENITE, da gre za dolgočasna predavanja in
prikaze, ki se jih lahko naučite iz knjig ali MED
pregledovanjem spleta? Preizkusite in se prepričajte,
DA TEMU NI TAKO. Odšli boste NAVDUŠENI.

darilni bon za
programe v AMZS
Centru varne vožnje
na vranskem

darilni bon za
AMZS članstvo

100 %

Udeležba na programih varne vožnje na Vranskem
pokaže REZULTAT že PRI VOŽNJI DOMOV:
Spremeni se pogled na
lastne vozniške sposobnosti,
	občutek za hitrost dobi novo,
	kritično dimenzijo.

NI
DARILON
B

DRUGAČNO DOJEMANJE VOŽNJE

100 %
MODRA NALOŽBA

Investirate v avto, ga zavarujete, obiskujete tečaj
kuhanja ali joge, učite se tujih jezikov …
KAJ PA VARNOST VAS IN VAŠIH SOPOTNIKOV?
Ta je ključna, da boste lahko brezskrbno uživali v
drugih STVAREH.

vrednostni
darilni bon
za storitve
amzs šole
vožnje

vrednostni
darilni bon
za blago
in storitve
v enotah
AMZS

ZA ČLANE AMZS
UGODNEJE
Partnerji
programov:
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Na voljo v vseh enotah AMZS.
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*Popust ne velja za zakonsko določen

e programe

365/24/7
Avto-moto društvo
A I
T

