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Specifikacija izvedbe naročila 

Usposabljanje voznikov za ravnanje v izrednih razmerah 
 
 

1. UVOD 
 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja 
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 10. 
prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«,  prednostne 
naložbe 10.1 »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v 
formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti in kompetenc 
delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in 
validiranjem pridobljenih kompetenc« in specifičnega cilja 10.1.2 »Izboljšanje kompetenc zaposlenih 
za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela«. 
 
Namenska sredstva EU predstavljajo 80 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške 
projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih 
izdatkov za upravičene stroške projekta.   
 

2. PREDMET NAROČILA 
 
Predmet javnega naročila je izvedba usposabljanje voznikov za ravnanje v izrednih razmerah. Izvedba 
obsega naslednje vrste usposabljanj: 
 

1. Upravljanje z vozili in transportno mehanizacijo pri delih na cesti (cca. 100 udeležencev) 
2. Usposabljanje voznikov vozil s prednostjo (cca. 120 udeležencev) 
3. Ravnanje voznikov tovornih vozil v prometu s povečanim tveganjem (cca. 60 udeležencev) 
4. Vpliv načina upravljanja tovornih vozil na gospodarnost poslovanja (cca. 20 udeležencev) 

 
Naročilo je celovito, zato morajo ponudniki ponudbo oddati za vse štiri vrste usposabljanj hkrati. 
Termini izvedbe usposabljanj so od avgusta 2017 do oktobra 2018. Skrajni rok za zaključek 
usposabljanj je 30. 10. 2018. Natančne termine izvajanja posameznih usposabljanj usklajujeta 
naročnik in izvajalec pred vsakim posameznim usposabljanjem. 
 

3. NAČIN IZVEDBE 
 
Izvedba usposabljanj vključuje usposabljanja v skupinah do 12 udeležencev. Ponudnik za vse štiri 
vrste usposabljanj predloži podroben program usposabljanja, ki zajema predlog natančnejše vsebine 
in način izvedbe usposabljanj. Trajanje posameznega usposabljanja je 8 ur, od tega najmanj 6 ur 
praktičnega dela na vadbeni površini.   
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Izvajalec mora imeti v lasti ali najemu vadbeno površino z najmanj tremi ločenimi vadbenimi sklopi, 
primernimi za upravljanje tovornih vozil: 

 Vadbeni sklop 1: raven, dolžine minimalno 240 metrov in širine minimalno 30 metrov, z 
drsečo površino dolžine najmanj 95 metrov in širine najmanj 10 metrov, opremljen s 
hidravlično ploščo, ki omogoča zdrs zadka vozila pri vožnji preko, s možnostjo 
brezstopenjskega uravnavanja moči in nosilnostjo najmanj 3,5 tone. Najmanj trije ločeni 
sklopi vodnih ovir po celotni širini drseče podlage. 

 Vadbeni sklop 2: krog, premera najmanj 70 metrov, z drsečo podlago širine najmanj 8. 
Najmanj en sklop ločenih vodnih ovir po celotni širini drseče podlage. 

 Vadbeni sklop 3: klančina z zavojem, naklon klančine ne sme biti večji od 10 %, dolžina 
klančine z zavojem minimalno 290 metrov, povprečna širina minimalno 25 metrov, širina 
drseče podlage minimalno 10 in maksimalno 15 metrov, dolžina drseče podlage 
minimalno 140 metrov. Najmanj en sklop ločenih vodnih ovir po celotni širini drseče 
podlage. 

 Vadbene proge morajo biti opremljene s prostorom za pogovor z udeleženci, kateri nudi 
zaščito pred dežjem. 

 
Izvajalec mora zagotavljati vozila za izvedbo usposabljanja in sicer najmanj eno vozilo na tri 
udeležence. 
 
Kadrovski pogoji: izvajalec mora imeti v rednem delovnem razmerju  predavatelja z najmanj VII. 
stopnjo izobrazbe in pedagoško andragoško izobrazbo in najmanj 10 let izkušenj pri izobraževanju 
voznikov in trenerja varne vožnje z najmanj VII. stopnjo izobrazbe, najmanj petimi leti delovnih 
izkušenj s treningi varne vožnje tovornih vozil, z veljavnim vozniškim izpitom vseh kategorij, najmanj 
10 let vozniških izkušenj z višjimi kategorijami in izkušnjami z usposabljanjem voznikov vozil s 
prednostjo. 
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