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5 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

Program varne vožnje za voznike  
starodobnih avtomobilov  
in motociklov

A
M

Z
S

 d
.d

., 
P

E
 C

e
n

te
r 

va
rn

e
 v

o
žn

je
, Č

e
p

lje
 2

9
b

, 3
3

0
5

 V
ra

n
sk

o
, w

w
w

.a
m

zs
.s

i

Več informacij: www.amzs.si/darilniboni



StArodobniki
Starodobna vozila svoj status nosijo zaradi izjemne ohranjenosti 
ali pa celo redkosti.

Lastniki jih iz garaže odpeljejo večinoma le v lepem vremenu 
ali za udeležbo na prireditvah. A tudi v tako kratkem času se 
v prometu lahko spletejo okoliščine, ki vodijo do nevarnih 
situacij na vozišču. Dandanes se vozniki zanašamo na 
sodobna avtomobilska pomagala, ki pa v večini starodobnikov 
niso na voljo.

Vožnja vozila brez servo-ojačanega krmilnega sistema, dodatno 
ojačanih zavor in hidravlične sklopke ni zahtevno samo za 
roke in noge. V kritičnih situacijah, kot je nenadno zaviranje v 
sili, se tako vozilo odziva povsem drugače kot sodobna vozila. 
V AMZS Centru varne vožnje na Vranskem voznikom 
starodobnikov omogočamo, da se z izzivi vožnje brez 
sodobnih pomagal spoznajo in soočijo na zanimiv način v 
varnem in nadzorovanem okolju. Na našem poligonu brez 
nepotrebnih tveganj za druge udeležence v prometu spoznajo 
svoje vozilo in se preizkusijo z realnimi situacijami vsakdanjega 
prometa. 

ProgrAM ZA voZnikE StArodobnih AvtoMobilov 
(trajanje: 6 ur, kosilo vključeno)

teoretični del (1 ura): 
Vsebina teoretičnega dela je namenjena seznanjanju 
z osnovami varne vožnje v različnih voznih situacijah, z 
delovanjem fizikalnih zakonitosti in pogoji za varno vožnjo.

Praktični del (5 ur): 
Vsebina praktičnega dela udeležence zanimivo in razumljivo 
vodi skozi različne stopnje zahtevnosti vadbe tehnik varne 
vožnje. Praktični del poteka na poligonu.

ProgrAM ZA voZnikE StArodobnih MotoCiklov 
(trajanje: 5 ur, kosilo vključeno)

teoretični del (1 ura): 
Vsebina teoretičnega dela je namenjena seznanjanju z 
osnovami varne vožnje motocikla v različnih voznih situacijah, 
z delovanjem fizikalnih zakonitosti in pogoji za stabilno vožnjo 
vozil.

Praktični del (5 ur): 
Vsebina praktičnega dela udeležence zanimivo in razumljivo 
vodi skozi različne stopnje zahtevnosti vadbe tehnik varne 
vožnje. Praktični del poteka na poligonu.

Program varne vožnje za voznike  
starodobnih avtomobilov in motociklov

Prijave in informacije: 

080 26 36, cvv.amzs.si, cvv@amzs.si

AMZS d.d., PE Center varne vožnje
Čeplje 29b, 3305 Vransko, cvv@amzs.si, facebook.com/amzs.si

Pri tem programu člani AMZS lahko uveljavljate popust!

Varni voznik
št: 0123456789
Avto-moto društvo
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Velja do: 12-13

Članska kartica Membership Card

Še niste član? Včlanite se pri 
nas in popust uveljavljajte takoj!

Tem dolor a consed quam idiore od quo 
il erum ipiciis mo eosam el ma quiatur, 
commos eosapis eiur as simpore stiunt 
optatum dit hicimostrum faciliandus des sunt 
hic tem remolor aspicimus debisquia .

Ime in priimek, voznik


