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Projekt: CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE  
2016–2019 

Program priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma 
certifikata: PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV TEMELJNE KVALIFIKACIJE ZA VOZNIKE 
 
Trajanje programa: 20 ur, obvezna 80-odstotna prisotnost 
Pogoj za vključitev:  zaposleni, s končano največ srednjo šolo, starejši od 45 let, lahko pa se 
vključijo tudi mlajši. 
 
Ciljna skupina: nižje izobraženi in manj usposobljeni zaposleni, s poudarkom na starejših od 
45 let, predvsem moški, ki želijo za opravljanje prevozov blaga ali potnikov opraviti temeljno 
kvalifikacijo. 
 
Cilji programa: je usposobiti udeležence za opravljanje prevoza blaga in/ali potnikov. 
Udeleženci se bodo seznanili s tehničnimi sklopi vozil, pridobili bodo predvsem znanje s 
področja prevozov blaga in potnikov v cestnem prometu. Ključni element, ki ga želimo s 
programom doseči je usposobiti udeležence, da znajo varno in strokovno  opravljati prevoz 
blaga in potnikov. Po koncu programa udeleženci lahko opravijo izpit za pridobitev temeljne 
kvalifikacije.   
 
Vsebine programa: 
1. Prevozi v cestnem prometu  
Zakonska podlaga za izvajanje prevozov v cestnem prometu, vrste prevozov, licenca, pogoji 
za pridobitev licence, videz licence, vzroki za odvzem licence, potni nalog, nadzor nad vozniki 
in vozili, oznake in obvezna oprema vozil. 
2. Tehnični sklopi vozil  
Tehnični sklopi vozil: delovanje motorja, tehnične karakteristike, navor motorja, zračni filter, 
motor hlajenje in mazanje, redna kontrola in vzdrževanje vozil, evropski emisijski standardi 
in praktični prikazi delovanja, tehnični pregledi vozil. 
3. Prevozne pogodbe in Zakon o delovnih razmerjih 
Prevozne pogodbe: vrste, specifike za različne tovore in destinacije, osnove Zakona o 
delovnih razmerjih, zavarovanja in vrste odgovornosti prevoznika, dolžnosti in odgovornosti 
voznika (med vožnjo, v primeru tatvine). 
4. Prevoz blaga  
Tovorni list, konvencija CMR,TIR KARNET, ATA KARNET, slovenske in mednarodne pravne 
norme. 
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5. Prevoz potnikov  
Pojmi in terminologija v cestnem prometu, vrste prevozov potnikov, praktični primeri  
načrtovanja prevoza potnikov, vozni red, izračun tarif v javnem potniškem prometu, pravila 
in pogoji izvajanja prevoza potnikov, prevoz otrok, dokumentacija za izvajanje prevoza 
potnikov. 
 
6. Tahograf  
Delovni čas, zakonsko obvezni odmori, dnevni in tedenski počitki, analogni tahograf 
(tahografski vložki) in digitalni tahograf (pomnilniške kartice). 
7. Varnost in zdravje pri delu 
Pravice in dolžnosti delavcev, ravnanje v primeru nesreč in poškodb pri delu, najpogostejše 
poškodbe in obolenja pri delu, vir in vzroki poškodb pri delu, požarna varnost: vnetljive 
snovi, gašenje požarov, gasilne naprave, vzroki in viri požarov, vrste gasilnih aparatov. 
 
Kompetence, ki jih udeleženci pridobijo s programom: 

 specifično delovno kompetenco za opravljanje prevoza tovornega vozila in/ali avtobusa, 

 socialno kompetenco – nadgradnja že obstoječe verbalne in neverbalne komunikacije, ki 
je pri delu z ljudmi še posebej pomembna, 

 osebnostna kompetenca (samostojno in odgovorno oblikovanje ciljev, sprejemanje 
odgovornosti za lastna dejanja, vezana na opravljanje prevozov blaga in/ali potnikov) 

 kompetenco sporazumevanje v slovenskem in tujem jeziku s poudarkom na 
terminologiji s področja prevozov, 

 kompetenco učenje učenja in vseživljenjskega učenja. 
 
Organizacija izobraževanja: 
Program bo potekal na Zasavski ljudski univerzi, pri konzorcijskih partnerjih in/ali v 
organizacijah, iz katerih bodo udeleženci programa. Usposabljanje se bo izvajalo do 2-krat 
tedensko po največ 4 pedagoške ure predvidoma v popoldanskem času, po predhodnem 
dogovoru z delodajalci deloma tudi  v dopoldanskem času.  
 
Število udeležencev v skupini: 13–15 
 
Listina: udeleženci, ki bodo izobraževalni program uspešno končali, bodo prejeli potrdilo o 
usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. 
 
Začetek usposabljanja: po zapolnitvi skupine. 

 

 

 

 


