
 

  

                                                                      

PRAH, IZOBRAŽEVALNI CENTER, 
izobraževanje in usposabljanje, d.o.o. 
Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina  
www.prah.si   e-pošta: info@prah.si   

 

Rogaška Slatina, 29.12.2016 

 

REDNO USPOSABLJANJE POKLICNIH VOZNIKOV POTNIKOV IN BLAGA 
 

1. TERMINI REDNEGA USPOSABLJANJA 
 

7- urno usposabljanje za leto 2017 za kandidate, ki imajo vozniško dovoljenje kategorij D1, D1+E, D ali 

D+E ter kategorij C1, C1+E, C ali C+E in veljavnost kode do 2017, 2018, 2019, 2020 ali do 2021 bo potekalo v 

prostorih Prah d.o.o.: 

Kraj Naslov Termin 

Celje Gregorčičeva 4 Sobota, 27.5.2017, ob 7.00 

Ptuj Potrčeva 15 Petek, 2.6.2017, ob 14.00 

Rogaška Slatina Kidričeva ul. 28 Sobota, 10.6.2017, ob 7.00 

Celje Gregorčičeva 4 Petek, 16.6.2017, ob 14.00 

Krško Cesta krških žrtev 130 Sobota, 17.6.2017, ob 7.00 

Rogaška Slatina Kidričeva ulica 28 Petek, 30.6.2017, ob 14.00 

Celje Gregorčičeva 4 Sobota, 1.7.2017, ob 7.00 

Ptuj Potrčeva 15 Petek, 7.7.2017, ob 14.00 

Krško Cesta krških žrtev 130 Sobota, 8.7.2017, ob 7.00 

 
7- urno usposabljanje za leto 2016 za kandidate, ki imajo vozniško dovoljenje kategorij D1, D1+E, D ali 

D+E ter kategorij C1, C1+E, C ali C+E in veljavnost kode do 2016, 2017, 2018, 2019 ali do 2020 bo potekalo v 

prostorih Prah d.o.o.: 

Kraj Naslov Termin 

Rogaška Slatina Kidričeva ulica 28 Sobota, 13.5.2017, ob 7.00 

Rogaška Slatina Kidričeva ulica 28 Petek, 9.6.2017, ob 14.00 

 
7- urno usposabljanje za leto 2015 za kandidate, ki imajo vozniško dovoljenje kategorij D1, D1+E, D ali 

D+E ter kategorij C1, C1+E, C ali C+E in veljavnost kode do 2015, 2016, 2017, 2018 ali do 2019 bo potekalo v 

prostorih Prah d.o.o.: 

Kraj Naslov Termin 

Rogaška Slatina Kidričeva ulica 28 Četrtek, 8.6.2017, ob 14.00 

 
7- urno usposabljanje za leto 2014 za kandidate, ki imajo vozniško dovoljenje kategorij D1, D1+E, D ali 

D+E ter kategorij C1, C1+E, C ali C+E in veljavnost kode do 10.09.2013 ali do 10.09.2014 ali do leta 2015 ali 
do leta 2016 bo potekalo v prostorih Prah d.o.o.: 

Kraj Naslov Termin 

Rogaška Slatina Kidričeva ulica 28 Petek, 19.5.2017, ob 14.00 

 
7- urno usposabljanje za leto 2013 za kandidate, ki imajo vozniško dovoljenje kategorij D1, D1+E, D ali 

D+E ter kategorij C1, C1+E, C ali C+E in veljavnost kode do 10.09.2013 ali do 10.09.2014 ali do leta 2015 ali 
do leta 2016 bo potekalo v prostorih Prah d.o.o.: 

Kraj Naslov Termin 

Rogaška Slatina Kidričeva ulica 28 Petek, 12.5.2017, ob 16.00 

 
Cena usposabljanja s 1.3.2017 je 38,00 EUR z DDV. 

http://www.prah.si/
mailto:info@prah.si


 

  

                                                                      

 
2. POTEK REDNEGA USPOSABLJANJA 
 
Redno usposabljanje: obvezna je udeležba na seminarjih, kjer bodo vozniki seznanjeni o novostih na 
področju cestnega prometa s posebnim poudarkom na varnosti v cestnem prometu in racionalni porabi 
goriva. 

Program rednega usposabljanja temelji na katalogu znanj za pridobitev temeljne kvalifikacije voznikov določenih v 
Pravilniku o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem 
prometu. Ta program določa Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. 

 
Kandidati, ki imajo kodo vpisano za 5 let, lahko opravijo usposabljanje: 

- vsakih pet let v obsegu 35 ur ali 

- vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. 

 

Voznik, ki bo opravil predpisan obseg ur rednega usposabljanja bo prejel spričevalo o rednem usposabljanju, 

na osnovi katerega si bo podaljšal veljavnost kode Evropske unije (″95″) za nadaljnjih pet let. 

 
3. O PODJETJU PRAH d.o.o. 

 

Podjetje Prah, izobraževalni center smo podjetje za izobraževanje in usposabljanje v cestnem prometu vpisano 

v razvid javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu RS za šolstvo in  šport, Ministrstvu RS 
za notranje zadeve ter Ministrstru RS za infrastrukturo in prostor, ki so nas pooblastili za izvajanje naslednjih 
javno veljavnih izobraževalnih programov: 

∙ višješolski študijski program Logistično inženirstvo (2011) 
∙ srednje izobraževanje Prometni tehnik (2007) 
∙ srednje izobraževanje Logistični tehnik (2008) 
∙ srednja poklicna šola program Voznik (2001) 
∙ avtošola (1990) 
∙ vodja šole vožnje (2003) 
∙ učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa (2002) 
∙ učitelj vožnje (2002) 
∙ redno obnavljanje in dopolnjevanje znanja za učitelje vožnje in učitelje predpisov 
∙ seminar za voznike (izbris kazenskih točk) (2001) 
∙ priprave za pridobitev NPK Voznik/voznica v cestnem prometu (2004) 
∙ izvedba izpitov NPK voznik (2005) 
∙ priprave za pridobitev NPK odgovorna oseba v cestnem prometu (2004) 
∙ izvedba izpitov NPK odgovorna oseba v cestnem prometu - (2005) 
∙ teoretično usposabljanje voditeljev čolnov (2001)  
∙ izvedba pridobivanja Temeljne kvalifikacije voznik in rednega usposabljanja voznikov motornih vozil v 

cestnem prometu (2008) 
 
Višja strokovna šola Rogaška Slatina, ki je organizacijska enota podjetja Prah izobraževalni centre,  je bila 

ustanovljena leta 2007, v letošnjem letu pa sta bili ustanovljeni tudi enoti Ljubljana in Celje. Višja strokovna šola 
Rogaška Slatina izvaja v sklopu izobraževanja odraslih  javno veljavni višješolski študijski program Logistično 
inženirstvo.  
 
Poleg tega pa se ukvarjamo tudi z dejavnostjo avtošole teoretičnega in praktičnega usposabljanja kandidatov za 
voznike motornih vozil vseh kategorij. V podjetju združujemo izkušen tim ekspertov s področja prometne znanosti 
in voznikov inštruktorjev, ki letno usposobi več kot 1000 voznikov motornih vozil različnih kategorij. Pri 
teoretičnem delu usposabljanja uporabljamo sodobno multimedijsko opremo za poučevanje prometnih predpisov, 
praktično usposabljanje kandidatov pa poteka na motornih vozilih vrhunskih znamk. 
 
Informacije in obvezne prijave: 

- po telefonu: 040 416 511 (Lucija Kalem) 

- na elektronski naslov: izobrazevanje@prah.si.  
 
Lep pozdrav, Prah d.o.o.  
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