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REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV – PROGRAM ZA 2018 

Spoštovani avtoprevozniki ! 

Obveščamo vas, da je redno usposabljanje voznikov obvezno in ga morajo opravljati vsi vozniki, ki 
imajo opravljeno temeljno kvalifikacijo, pred iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. kode Evropske 
unije. Redno usposabljanje je potrebno opravljati vsakih pet let v obsegu 35 ur ali vsako leto v 
trajanju najmanj 7 ur.  
V ta namen smo za vas organizirali redno usposabljanje po programu predpisanem za leto 2018, ki 
bo trajalo 7 šolskih ur in sicer v  
 

soboto,  10. marca  2018,  ob 7. uri, v Gasilskem domu,  
Kolodvorska ulica 23, Slovenska Bistrica.  

 

PROGRAM USPOSABLJANJA LETO 2018  

 
Vsebina usposabljanja:  

 
1. Organizacija prevoznih podjetij, kakovost storitev, graditev pozitivne podobe 

podjetja in preprečevanje kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih priseljencev 
(polovica časa) 

- spoznavanje socialnega okolja cestnega prevoza potnikov in blaga ter tržne ureditve 
- seznanitev z različnimi pravnoorganizacijskimi oblikami gospodarskih družb in podjetnikov 
- organizacija glavnih tipov podjetij za cestni prevoz potnikov in blaga 
- naloge podjetja in posameznih oddelkov podjetja 
- dejavniki poslovanja podjetja in njihov pomen 
- sposobnost z vedenjem prispevati k pozitivni podobi podjetja 
- vedenje voznika in podoba podjetja, 
- pomen kakovosti voznikovih storitev za podjetje 
- organizacija dela, komercialne in finančne posledice spora 
- pojem odgovornosti in motivacija 
- celostno vedenje posameznika (dejavnost – mišljenje - počutje in čustva - fiziološki procesi)  
  odgovornost za svoje lastno ravnanje 
- odnos s sodelavci in nadrejenimi 
- odnos poklica, dela, ki ga opravljamo 
- prilagajanje družbenemu okolju 
- ustrezen vrednostni sistem te moralna in etična načela 
- odgovorno ravnanje v prometu, v podjetju, odgovoren odnos do vozila, sodelavcev… 
- komunikacija voznika 
- osnove delovnega razmerja 
- kolektivne pogodbe 
- sindikalna organiziranost in vloga sindikatov 
- statistika kriminalitete v Sloveniji 
- najpogostejša KD v Sloveniji 
- ilegalne migracije v Sloveniji in drugih državah EU 
- tihotapstvo ilegalnih priseljencev 
- tihotapstvo kot KD 
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- povezava z mobilnimi delavci 
- nevarnosti, ki pretijo na voznike 
- voznik kot žrtev različnih kaznivih dejanja (tatvine, izsiljevanja, podtaknjenega tovora- 
  mamil, orožja, ilegalcev, ugrabitve, udeležba v hudih prometnih nesrečah) 
- preventivna ravnanja voznika za preprečitev kaznivih dejanj in ilegalnih migracij 
- ravnanje voznika, ko do dejanja že pride 
- posledice takih dejanj za žrtev 
- kako so vozniki lahko aktivno udeleženi v kaznivih dejanjih ali ilegalnih migracijah ter  
  kakšne so lahko posledice 
- odgovornosti prevoznika 
 

2. Vrste prevozov potnikov (polovica časa) 
 

Vrste prevozov potnikov v domačem prometu 
- javni linijski prevoz 
- posebni linijski prevoz 
- občasni prevoz 
- avto taksi prevoz 
- stalni izvenlinijski prevoz (Shuttle prevoz) 
- prevoz skupin otrok v cestnem prometu 
- posebne oblike prevoza 
 

Vrste prevozov potnikov v mednarodnem prometu 
- sporazum Interbus o občasnih prevozih potnikov z avtobusi v mednarodnem cestnem  
  prometu 
- uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o     
  skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe  
  (ES) št. 561/2006 
- javni linijski prevoz 
- posebni linijski prevoz 
- občasni prevoz 
- prevozi potnikov z izmeničnimi vožnjami 
 

 

Cena usposabljanja znaša za člane zbornice, ki imajo plačano članarino in pri njih 
zaposlene delavce, za katere se plačuje prispevek  Skladu za izobraževanje delavcev pri 
s.p.,  22,00 € (DDV je vključen), za delavce zaposlene pri članih, za katere se ne plačuje 
prispevek za izobraževanje  40,00 € (DDV je vključen), za nečlane pa  53,00 € (DDV je 
vključen). 
 
V kolikor ste zainteresirani za tako obliko izobraževanja, vas prosimo, da izpolnite prijavnico 
in jo posredujete na sedež OOZ Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e, 2310 Slovenska 
Bistrica ali po faksu št.: 02/818 31 10 ali na e-naslov: olga.kampus@ozs.si,  najkasneje do 
petka, 2. marca 2018 do 15. ure. Kasnejših prijav ne bomo sprejemali!  
 

UDELEŽBA NA SEMINARJU BO MOŽNA LE OB PREDHODNI PRIJAVI! 
 

K PRIJAVNICI PRILOŽITE KOPIJO VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA. 
 
 

Želimo vam uspešno poslovanje in vas lepo pozdravljamo ! 
 
 

 Sekretarka OOZ Slov. Bistrica  Predsednik Sekcije 
 Olga Kampuš Vinko Kropec l.r. 


