V šoli B&B se zavedamo, da vozniki
želite več kot le osnovno usposabljanje
voznikov za pridobitev vozniškega izpita.
Na podlagi dolgoletnih izkušenj in v
tujini pridobljenega znanja smo pripravili
nove programe usposabljanja. Ponudbo
predpisanih programov usposabljanja
za voznike začetnike in voznike
s kazenskimi točkami smo obogatili
z različnimi treningi varne vožnje,
ki predstavljajo odločilni korak k
večji varnosti in omogočajo večjo
samostojnost, svobodo ter lagodnost
tako v zasebnem kot v poslovnem
življenju.

Brane Lotrič,
direktor

Voznik začetnik, ki je opravil vozniški izpit po 13. 8. 2010
in pridobil vozniško dovoljenje kategorije A2, A ali B, mora
opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov
začetnikov najmanj štiri mesece po izdaji vozniškega
dovoljenja.

4 mesece

opravljen
vozniški
izpit kategorije
A, A2 ali B

do dopolnjenega 21. leta
starosti oziroma 2 leti od
prve pridobitve vozniškega
dovoljenja

PROGRAM DODATNEGA
USPOSABLJANJA
VOZNIKOV ZAČETNIKOV

Program vsebuje:
• skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in
psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega
prometa,
• vadbo varne vožnje.
Program vadbe varne vožnje je prilagojen voznikom
začetnikom in omogoča spoznavanje nevarnih situacij v
kontroliranem in varnem okolju. Voznik začetnik nadgradi
osnovna znanja prepoznavanja nevarnosti in ukrepanja
ter se seznani s preprečevanjem nevarnih situacij.
Cena je določena z Uredbo o določitvi cene vadbe
varne vožnje in skupinske delavnice o varnosti cestnega
prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci
cestnega prometa in znaša 125 EUR.

Usposabljanje za varno vožnjo je namenjeno:
• Voznikom, ki dosežejo 4 kazenske točke in ne
presežejo 17 kazenskih točk, če te niso izrečene
zaradi prekrškov, povezanih z vožnjo pod vplivom
alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil
ali drugih psihoaktivnih snovi.
• Voznikom, ki jim je izrečeno prenehanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk,
ki niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod
vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, in jih
v program napoti sodišče po opravljenem
kontrolnem zdravstvenem pregledu v primeru
odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja.
• Voznikom, ki jim preneha
veljati vozniško dovoljenje, na
podlagi kontrolnega

zdravstvenega pregleda pred ponovnim
opravljanjem vozniškega izpita.
Po uspešno opravljenem programu usposabljanja
se vozniku brišejo štiri kazenske točke. Program
lahko voznik opravi enkrat v treh letih.
Za dokončanje programa usposabljanja za varno
vožnjo mora biti udeleženec prisoten pri izvedbi
celotnega programa. Potrdilo o uspešno opravljenem
programu usposabljanja velja 3 mesece.
Za obveščanje Ministrstva za pravosodje –
evidence kazenskih točk poskrbi B&B.
Potek usposabljanja:
• teoretični del poteka v obliki predavanja in razprave
v prostorih šole B&B,
• praktični del se izvede v obliki treninga varne vožnje.

Treningi varne vožnje se izvajajo na sodobnem
poligonu v Šentvidu ob Glini (St. Veit, okolica Celovca).
Gre za enega najsodobnejših poligonov v Evropi v
izmeri 114.000 m2, ki vključuje tudi »off-road« progo za
terenska vozila in motocikle, simulatorje prevračanja
ter trčenja, dirkalno stezo za karting in spremljajoče
objekte z učilnicami ter restavracijo. Oddaljen je
približno 80 km. Manj zahtevne treninge varne vožnje
izvajamo na poligonih v Sloveniji.

Program je namenjen voznikom, ki želijo izboljšati
svoje vozniške spretnosti, nadgraditi znanja, pridobljena
v avtošoli, ter spoznati svoje vozilo in varnostne naprave
na varen način v zahtevnejših situacijah in kontroliranem
okolju. Obvladovanje zahtevnejših manevrov z vozilom
je ključnega pomena za vejo prometno varnost.
Trening varne vožnje traja predvidoma od 9.00 do 17.30.
Udeleženci trening opravljajo z lastnimi vozili (osebnimi,
terenskimi ali lahkimi dostavnimi vozili).

Trening varne vožnje z motornim kolesom je primeren
prav za vse motoriste. Vaje so povezane z dodatnim
spoznavanjem motornih koles in njihovih varnostnih
naprav v zahtevnih situacijah, vendar v nadzorovanem
okolju. Na tem treningu se bo vsakdo srečal z novimi
prijemi ali spoznanji, ki pomenijo večjo varnost
motorista v prometu.
Program se prične s kratkim teoretičnim uvodom,
sledijo vaje na poligonu trial. Trening se nadaljuje
z drugim delom praktičnega programa na poligonu.
Udeleženci trening opravljajo z lastnimi motorji
(motorje trial pa vam priskrbimo brezplačno).
Program vadbe lahko prilagodimo tudi
zaključenim skupinam.

TRENING ZA OSEBNA VOZILA
V nadaljevalnem programu intenzivnega treninga
povečamo hitrost vadbe ter stopnjujemo zahtevnost.
Osnovno znanje, pridobljeno na prvi stopnji,
nadgradimo z načeli dinamične vožnje ter reševanjem
kritičnih situacij pri višjih hitrostih.

TRENING
TRENING

Vožnja v zimskih pogojih velja za eno najzahtevnejših
in najbolj nevarnih, zato se bomo podali na zasneženo
podlago zimsko-športnega središča, ki nam bo omogočila
vadbo vožnje v razmerah z močno zmanjšanim
oprijemom, čemur je dodana tudi velika mera zabave.

Japonska veščina načrtovanega in kontroliranega
drsenja z avtomobilom, ki jo poznamo pod besedo drift,
tudi pri nas postaja vse bolj priljubljena. Če bi se radi
driftanja naučili ali pa le izboljšali svoje znanje v varnih in
nadzorovanih okoliščinah, predvsem pa brez večje obrabe
vaših pnevmatik, je trening driftanja prava stvar.

Če se s svojim terencem pogosto podajate na brezpotja
ali si to želite, vas pričakujemo na našem poligonu za
terensko vožnjo v Kranju. Spoznajte bočne ter vzdolžne
nagibe, preko katerih se z njim lahko podate, pravilno
tehniko vožnje na klancu ter spolzkih podlagah in tehnične
pripomočke, ki terensko vožnjo olajšajo in naredijo varno.
To je pravo doživetje za ljubitelje vozil 4 x 4.

Zabava za mlade in mlade po srcu. Karting je odličen
način za spopad v tehniki vožnje in obvladovanju vozila,
začinjen z zvrhano mero zabave. Prebudite dirkaško žilico
v sebi in se v varnih pogojih zapodite po odlični stezi, ki
vključuje vse tipe zavojev in celo krajše klančine.

PROGRAMI ZA

Tisoči prevoženih kilometrov zahtevajo maksimalno
obvladovanje vozila ter poznavanje pravilnega
reagiranja v kritičnih situacijah, s katerimi se poklicni
vozniki srečujejo vsakodnevno. Spoznajte vpliv mase
na obnašanje vozila, delovanje elektronskih sistemov
ter ugotovite, kje so fizikalne meje vašega vozila.

Za zaključene skupine pripravimo specialne
in namensko prilagojene programe treninga.
Ste gasilci, reševalci, policisti ali varnostne službe –
našo ponudbo bomo prilagodili vašim vozilom
in posebnostim dela, ki ga opravljate.

Za podjetja pa so še posebej zanimivi programi skupinske
vadbe, ki se lahko zakljuijo tudi z zabavno karting tekmo.

Boštjan Paušer
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