PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA
voznikov začetnikov na vranskem

Vadba varne vožnje v najsodobnejšem
centru varne vožnje (7 pedagoških ur)
Vozniki začetniki se lahko dodatnega usposabljanja udeležite
po najmanj štirih mesecih od pridobitve vozniškega dovoljenja,
opraviti pa ga morate pred iztekom dveh let oziroma do
dopolnjenega 21. leta starosti.
Pričakujemo vas v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem,
zgrajenem po evropskih standardih, kjer za dinamično
izobraževanje poskrbijo strokovno usposobljeni inštruktorji. Pri
nas boste pridobili znanje, ki lahko odloča o življenju. Izkušnja,
ki jo boste dobili pri nas, pa prinaša več kot zahteva zakon.

a) Teoretični del (1 pedagoška ura):
razprava o izkušnjah udeležencev in motivih za vožnjo,
predstavitev tehnik zaviranja v sili, možnih reakcij vozila pri
vožnji skozi ovinek, tehničnih osnov, delovanja fizikalnih
zakonitosti vožnje, pravilnega upravljanja vozila ter varnostnih
naprav v vozilu.
b) Praktični del (6 pedagoških ur):
poteka na poligonu in obsega več praktičnih vaj. Udeleženci
boste s prenosno radijsko postajo v stalni zvezi z inštruktorjem.

Skupinska delavnica (3 pedagoške ure)
Na skupinski delavnici o varnosti in psihosocialnih odnosih
med udeleženci cestnega prometa se boste seznanili z razlogi
in posledicami nesreč ter s tveganji pri vožnji. Izvedena je
istega dne kot vadba varne vožnje.
Med programom je predviden odmor za kosilo (restavracija je
v sklopu Centra). Kosilo ni vključeno v ceno.

2,5

km urejenih stez z
vadbenimi sklopi

15

ha
zemljišča

Izredno uporabna stvar, predvsem za
mlade voznike, ki se v večini primerov
prvič znajdejo v kritičnih situacijah, in z
usposobljenimi inštruktorji pridobijo znanje
o tem, kako se iz teh situacij rešiti.
Jan Pirnat, voznik začetnik

dodatne informacije:
Svetujemo vam, da se programa udeležite z vozilom,
ki ga običajno uporabljate, saj je v tem primeru vadba
najuspešnejša. Možen je tudi najem vozila v AMZS Centru
varne vožnje.
Kako se spremljajo obveznosti?
Voznik začetnik ob izdaji vozniškega dovoljenja prejme
tudi karton voznika začetnika za spremljanje dodatnega
usposabljanja voznika začetnika, na katerega izvajalec
programa potrdi opravljeno obveznost.
CENA je zakonsko določena: 125 EUR
Pri zakonsko določenih programih ni možno uveljavljati članskih in ostalih popustov.

Dodatna usposabljanja na Vranskem potekajo večkrat
tedensko. Ne zamudite svojega roka, zato s prijavo ne
oklevajte. Pokličite nas, na Vranskem vas pričakujemo!

1 pedagoška ura = 45 minut

potek programa:

AMZS d.d., PE Center varne vožnje, Čeplje 29b, 3305 Vransko, www.amzs.si
CVV0004-02

Več informacij: www.amzs.si/darilniboni

Prijave in informacije:

080 26 36, cvv@amzs.si, cvv.amzs.si
Partnerja
programov:

cvv.amzs.si
amzs.si

