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PRIDOBITEV TEMELJNE KVALIFIKACIJE VOZNIK (KODA 95) 
 
Temeljna kvalifikacija je sestavljena iz treh sklopov: 

1. TEORETIČNO USPOSABLJANJE 

Teme predavanj (štiri predavanja po štiri ure): 
1. prevoz potnikov,  
2. prevoz blaga, 
3. tahograf in počitek ter 
4. osnove motornih vozil. 

2. PRAKTIČNI PREIZKUS 

Dve uri praktične vožnje. 

3. TEORETIČNI PREIZKUS 

Testna pola. 
 

Vsa predavanja in teoretični izpit potekajo v naši podružnici v ROGAŠKI SLATINI (Kidričeva ulica 28). 
Praktični izpit za kategorijo C se izvaja v Rogaški Slatini (Kidričeva ulica 28), za kategorijo D v Ljubljani 
(Središka ulica 4). 
 

Kategorija Teoretični izpit Praktični izpit Tečaj/predavanja Cena z DDV 

C  200,00 € 170,00 € 130,00 € 500,00 € 

C+D 200,00 € 270,00 € 130,00 € 600,00 € 

Dodatek D  200,00 € 160,00 € 0,00 € 360,00 € 

Cena ponovnega izpita iz teorije 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 

 

 
Prijave zbiramo do srede, 11. 4. 2018. Prosimo, da nam izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljete na 
elektronski naslov izobrazevanje@prah.si ali na naslov Prah d.o.o., Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška 
Slatina.  
Zraven priložite kopijo vozniškega dovoljenja in kopijo osebnega dokumenta.  
 

V kolikor ste v postopku pridobivanja vozniškega izpita vozil kategorije C oz. D, prosimo, da predložite 
fotokopijo EVIDENČNEGA KARTONA VOŽNJE.  
V kolikor ste vozniški izpit za vozila kategorije C oz. D že opravili in tega še nimate vpisanega v VD, 
prosimo, da predložite POTRDILO IZPITNEGA CENTRA ali UE o opravljenem vozniškem izpitu 
zahtevane kategorije vozil. 

 
Za vsa dodatna pojasnila in informacije smo vam na razpolago na tel. št. 03 819 19 80, +386 51 33 99 88 in 
elektronskem naslovu izobrazevanje@prah.si.  
 
Lep pozdrav, 
Prah izobraževalni center, d.o.o.  

Razpored predavanj in izpita v Rogaški Slatini: 

- petek, 13. 4. 2018 ob 16.30 

- sobota, 14. 4. 2018 ob 8.00 

- nedelja, 15. 4. 2018 ob 13.00 (priprave na izpit) 
 

- Izpit – praktični del preizkusa znanja bo potekal po razporedu, ki ga prejmete na predavanjih. 

- Izpit – teoretični del preizkusa znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije voznik motornih vozil bo v 
PONEDELJEK, 16. 4. 2018 ob 16.30 (prosimo, da pridete pol ure prej). 
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