
 

 
Kotnikova 19a 

1000 Ljubljana 

Slovenija 

telefon:   01 478 89 50  

http://www.avp-rs.si 

Redno dodatno usposabljanje izvajalcev 
skupinskih delavnic in vadbe varne vožnje 
 
 
Kontakt: Dragana Trivundža Tomanić, tel: 01/ 478 8952, e-naslov: vozniki@avp-rs.si 
 
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljevanju: javna agencija) izvaja skladno 
z Zakonom o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: zakon) 
in Pravilnikom o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev 
programa (Uradni list RS, št. 48/11 s spremembami in dopolnitvami) program dodatnega usposabljanja 
izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo. 
 
Izvajalci programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo se morajo vsako 
leto usposabljati zaradi obnavljanja in dopolnjevanja svojega znanja. 
 
Če se izvajalec programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo tri leta ali 
več ni dodatno usposabljal, mora za ponovno izdajo dovoljenja iz prvega ali drugega odstavka 46. člena 
zakona opraviti izpit pred komisijo, ki jo imenuje direktor javne agencije. 
 
Cilji vsakoletnega obnavljanja in dopolnjevanja znanja so permanentno izobraževanje na področju 
vzgoje voznikov motornih vozil, osvojitev sodobnih metod poučevanja in stalno seznanjanje s 
strokovnimi in zakonskimi novostmi. 
 
Dodatno usposabljanje po programu traja 8 pedagoških ur. 
 
 
1. Postopek prijave: 
 
PRIJAVA mora vsebovati naslednje podatke:  
 
– ime in priimek udeleženca, EMŠO, datum rojstva, spol; 
– naslov, pošta in poštna številka udeleženca;  
– št. telefona/GSM in e-naslov udeleženca;  
– označiti priloge, ki jih prilagate. 
 
Na usposabljanje se prijavite tako, da izpolnite elektronsko prijavnico, ki se nahaja na spletni strani 
agencije. Prijavnica velja kot naročilnica.  
 
Stroške je potrebno plačati pred pričetkom usposabljanja. Javna agencija vam po zaključku 
usposabljanja izda račun.  
 
Usposabljanja se izvajajo, ko je prijavljenih najmanj 8 kandidatov. Rok za prijavo na usposabljanje je 

najmanj 15 dni pred predvidenim datumom usposabljanja oz. do zasedbe prostih mest. 
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Pridružujemo si pravico spremeniti čas ali kraj izvedbe usposabljanja, kakor tudi pravico, da v primeru 
nezadostnega števila prijav usposabljanje odpovemo.  
 
V primeru, da bo število prijav preseglo število predpisanih udeležencev v posamezni skupini 
usposabljanja, bomo v skupino udeležence razporejali glede na datum in čas prejetja popolne vloge. 
 
Po izvedenem postopku prijave kandidata k usposabljanju, boste na elektronski naslov, ki ste nam ga 
navedli v prijavnici, prejeli obvestilo o roku izvedbe usposabljanja, lokaciji in uri pričetka. 
 
2. Plačilo stroškov 
 
Stroške za udeležbo na usposabljanju morajo udeleženci poravnati ob prijavi na usposabljanje, na 
naslov Javna agencija RS za varnost prometa, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana, tekoči račun št.: 
SI56 01100-6000034943, na naslednji sklic: 
 

USPOSABLJANJA CENA USPOSABLJANJA SKLIC 

Izvajalec varne vožnje 220,00 EUR 00 2100-2019 

Izvajalec skupinskih delavnic 220,00 EUR 00 2100-2019 

Izvajalec varne vožnje in skupinskih delavnic 220,00 EUR 00 2100-2019 

 
 

3. Odjava 

Odjavite se lahko le pisno, najkasneje tri (3) delovne dni pred začetkom programa po elektronski pošti 
na naslov vozniki@avp-rs.si ali po navadni pošti. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in vam bomo 
zaračunali polne stroške dodatnega usposabljanja. Izjemoma lahko udeleženec odstopi od udeležbe 
tudi v roku krajšem od treh delovnih dni v primeru težje bolezni, težje poškodbe, zapletov v zvezi z 
nosečnostjo ali smrti, če je po plačilu kotizacije katera od navedenih okoliščin nastopila na strani 
udeleženca ali z njim povezane osebe. Pojem povezane osebe pomeni: - sorodnike 
(zakonec/zunajzakonski partner, otrok, starši, stari starši in bratje ter sestre); - skrbnike mladoletne 
osebe. 

 
Če se kandidat iz upravičenih razlogov ne udeleži usposabljanja ali iz upravičenih razlogov odstopi med 
usposabljanjem, se mu del stroškov vrne. Višino vračila določi agencija. 
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