
PROGRAM DODATNEGA 
USPOSABLJANJA ZA VARNO VOŽNJO



Ste bili nepazljivi in Ste Si z 
neprevidno ali prehitro vožnjo 
nabrali nekaj kazenSkih točk? 
Zakonodaja na tem področju je vedno strožja, zato je 
kazenskih točk lahko hitro preveč, z 18 točkami pa si prislužite 
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

izbriS kazenSkih točk tudi na laStno željo

Program za izbris kazenskih točk je namenjen vsem, ki ste 
že dosegli 4 in še niste presegli 17 kazenskih točk, pod 
pogojem, da niste nobene od kazenskih točk pridobili z 
vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih 
psihoaktivnih snovi. Programa se lahko udeležite tudi mladi 
vozniki, ki dosežete 4 in ne presežete 6 kazenskih točk. 

program dodatnega uSpoSabljanja za varno 
vožnjo vam je namenjen tudi v primeru, da:

- vam je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega  
 dovoljenja in ste bili v program napoteni s strani sodišča 
 po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu  
 v primeru odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti  
 vozniškega dovoljenja, skladno z zakonom o voznikih. 

-  vam je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega  
 dovoljenja in morate na podlagi ugotovitev kontrolnega 
 zdravstvenega pregleda, pred ponovnim opravljanjem 
 vozniškega dovoljenja, opraviti določen rehabilitacijski  
 program ali program usposabljanja za varno vožnjo.

- vam je bila ugotovljena vožnja pod vplivom alkohola, v  
 primeru, da ste imeli več kot 0,38 do vključno 0,52  
 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka (=0,80  
 do 1,10 grama alkohola na kg krvi), da ste prvič kaznovani za  
 omenjeni prekršek v obdobju treh let ter da vas na  
 kontrolnem zdravstvenem pregledu pooblaščeni izvajalec 
 zdravstvene dejavnosti napoti na program usposabljanja za  
 varno  vožnjo. 

PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA  
ZA VARNO VOŽNJO



trajanje:

  teoretični del praktični del

trajanje 12 pedagoških ur 6 pedagoških ur

lokacija Vransko Vransko

1 pedagoška ura je 45 minut.

Cena: 250 €
Pri zakonsko določenih programih ni možno uveljavljanje članskih in ostalih popustov.

po opravljenem programu

Po opravljenem programu se vozniku iz evidence izbrišejo 
4 kazenske točke. V primeru odložitve izvrševanja ali 
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, izdano potrdilo 
velja kot uspešno opravljena obveznost. Posameznik se 
lahko programa udeleži le enkrat v obdobju treh let. Potrdilo 
o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno 
vožnjo velja 3 mesece od datuma izdaje. 
Kazenske točke se iz evidence samodejno izbrišejo po 
preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile 
izrečene.

za izbris točk 
potrebujete 
pravi Center!

partnerja  
programa:

Prijave in informacije: 

080 26 36, cvv.amzs.si, cvv@amzs.si
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amzS d.d., pe Center varne vožnje
Čeplje 29b, 3305 Vransko
T: 080 26 36  
cvv@amzs.si, cvv.amzs.si, facebook.com/amzs.si


