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KATALOG ZNANJA 
 
 
1.  IME PREDMETA: ORGANIZACIJA CESTNEGA PROMETA [OCP] 
 
 
2.  SPLOŠNI CILJI 

 
Splošni cilj predmeta je: 

 obvladati teorijo organizacije in njene organizacijske strukture; 
 razvijati strategijo stroke; 
 komunicirati s potencialnimi upravitelji in z uporabniki avtošol in drugimi 

gospodarskimi subjekti; 
 spremljati kontinuiran razvoj stroke s poznavanjem in spremljanjem strokovne 

literature; 
 uporabljati znanstvene metode pri reševanju strokovnih problemov; 
 prenesti teoretično znanje v gospodarsko sfero. 

 
 
3.   PREDMETNO─SPECIFIČNE  KOMPETENCE 
 
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo še naslednje kompetence: 

 uporabljajo teoretična načela pri reševanju organizacijskih problemov na področju 
cestnega prometa; 

 usposobijo za izvajanje nalog kadrovanja, razvoja in motiviranja zaposlenih v prevoznih 
organizacijah; 

 opredelijo strukturo in naloge postaj cestnega pometa; 
 analizirati in optimalno organizirati delo voznega parka; 
 usposobljeni so za organiziranje procesov prevozov tovora in potnikov v cestnem 

prometu; 
 opredelijo delo in organiziranost terminalov, avtobusnih postaj in pomembnejših 

avtobusnih postajališč; 
 analizirajo vlogo in pomen kombiniranega transporta in vlogo cestnega prometa v njem; 
 

 
4. OPERATIVNI CILJI 
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Študent: 
- pozna pojem, pomen in razvoj 

teorije organizacije 
- razume načela organiziranja  
- pozna  dejavnike organiziranja 
- razume vlogo komuniciranja, 

motiviranja in participacije v 
organizacijah 

Študent: 
- uporabi različne organizacijske principe 

in načela  
- oblikuje sisteme komuniciranja, 

motiviranja in odločanja v organizacijah 
- zna prilagajati organizacijo spremembam 

dejavnikov organiziranja 
- določi poslovne funkcije v organizacijah 
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- razlikuje poslovne funkcije in 
modele organiziranosti v 
organizacijah  

- izdela modele organiziranosti  

Študent: 
- pozna strategije dela s človeškimi 

viri v organizacijah 
- razume vlogo človeških virov v 

organizacijah 
- pozna aktivnosti pri zaposlovanju, 

razvoju in nagrajevanju 
zaposlenih 

- razlikuje načine motiviranja in 
nagrajevanja zaposlenih 

- pozna znake krize in pomen 
kriznega poslovodenja v 
organizacijah 

Študent: 
- načrtuje potrebe po zaposlenih v 

organizacijah 
- zna organizirati proces zaposlovanja in 

usposabljanja  
- določi področja izobraževanja v 

prevoznih organizacijah  
- uporabi različne načine motiviranja 
- zna spremljati in ocenjevati uspešnost 

zaposlenih v organizacijah 
- usmerja zaposlene 
- določi znake krize v organizacijah 
- zna izbrati temeljne postopke kriznega 

poslovodenja 
Študent: 
- pozna organizacijo dela enote 

(postaje) cestnega prometa 
- razlikuje specifične in splošne 

funkcije organizacij cestnega 
prometa 

- pozna oblike in cilje sodelovanja 
prometnih organizacij 

Študent: 
- zna organizirati delo enote (postaje) 

cestnega prometa 
- zna izbrati naloge posameznih delovnih 

enot postaje cestnega prometa 
- zna določiti načine povezovanja 

prometnih organizacij 

Študent: 
- pozna strukturo in organizacijo 

dela voznega parka cestnih vozil 
- razlikuje vrste in značilnosti 

cestnih prevoznih sredstev 
- razume načine spremljanja dela 

voznega parka 
- razume pokazatelje časovne 

bilance dela voznega parka  
- razume pokazatelje izkoristka 

prepeljane poti 
- pozna dejavnike izkoristka  

kapacitete prevoznih sredstev 
- razume pomen in organizacijo 

vzdrževanja prevoznih sredstev 
 

Študent: 
- uporabi mednarodno – ECE klasifikacijo 

cestnih prevoznih sredstev 
- organizira delo voznega parka cestnih 

prevoznih sredstev 
- zna izračunati pokazatelje časovne 

bilance dela voznega parka 
- izračuna tehnično, prometno, 

komercialno in eksploatacijsko hitrost 
voznega parka  

- izračuna pokazatelje izkoristka 
prepeljane poti 

- zna izračunati statičen in dinamičen 
izkoristek nosilnosti prevoznih sredstev 

- izračuna transportno delo  
- zna voditi evidenco in analizirati 

tehnično stanje voznega parka  
- organizira delo vzdrževalne službe 

Študent: 
- razume organizacijo prevoznih 

procesov  

Študent: 
- organizira delo voznikov in drugega 

operativnega osebja  
- zna izbrati prevozno dokumentacijo  
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- pozna časovne omejitve dela 
operativnega osebja 

- razume pomen in načine 
označevanja prevoznih sredstev 

- razume omejitve prometa pri 
prevozu tovora in potnikov 

- razlikuje vrste značilnosti in 
itinerarjev 

- pozna pogoje in dokumentacijo za 
organiziranje prevoznih procesov  

- pozna specifične prevoze pri 
prevozu tovora in potnikov 

- pozna značilnosti in pogoje za 
delo tovornih terminalov in 
avtobusnih postaj in postajališč 

- razume organizacijo linij 
potniškega prometa 

- razume pomen izrednih okoliščin 
za organizacijo cestnega prometa 

- presoja ustreznost označb in opreme 
prevoznih sredstev 

- upošteva omejitve in/ali prepovedi pri 
organiziranju prevoznih procesov 

- zna spremljati učinkovitost prevozov na 
posameznih itinerarjih 

- organizira specifične vrste prevozov 
tovora in potnikov 

- zna načrtovati kombinirani transport 
tovora 

- organizira delo tovornih terminalov, 
avtobusnih postaj in pomembnejših 
avtobusnih postajališč 

- izračuna prepustno sposobnost 
terminalov ter določiti potrebno število 
natovorno-raztovornih mest 

- analizira in organizirati delo linije 
potniškega prometa 

- zna organizirati promet v izrednih 
okoliščinah 

Študent: 
- pozna značilnosti in načine 

izvajanja internega ter eksternega 
nadzora v cestnem prometu 

- razume pomen internega nadzora 
v prevoznih organizacijah 

- razume pomen eksternega 
nadzora v cestnem prometu 

Študent: 
- organizira in načrtovati interni nadzor v 

prevozni organizaciji 
- zna določiti področja in vsebino 

internega nadzora v prevozni organizaciji 
- določi področja in pristojnosti v okviru 

eksternega nadzora v cestnem prometu 

Študent: 
- razume organizacijo in pogoje, ki 

jih morajo izpolnjevati avtošole 
- razume postopke usposabljanja, 

preverjanja in ocenjevanja 
kandidatov v avtošolah 

- pozna didaktične pripomočke in 
načela za uposabljanje kandidatov 
v avtošolah 

- pozna dokumente in evidence, ki 
se vodijo v avtošolah 

Študent: 
- načrtuje delo avtošole z vidika 

materialnih, prostorskih in kadrovskih 
pogojev 

- zna organizirati in usmerjati proces 
usposabljanja kandidatov za voznike 
motornih vozil 

- izbere primerne didaktične pripomočke 
za usposabljanje kandidatov 

- uporabi didaktična načela pri 
usposabljanju kandidatov 

- zna izpolnjevati dokumentacijo in 
evidence, ki se vodijo v avtošolah 

Študent: 
- pozna vlogo in pomen 

infrastrukture cestnega prometa 
- razlikuje vrste in kategorije cest 
- razume organizacijo upravljanja 

in vzdrževanja cest 

Študent: 
- organizira in določiti pristojnosti za 

upravljanje in vzdrževanje infrastrukture 
cestnega prometa 
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- pozna vrste in značilnosti 
prometne signalizacije kot 
elementa prometne infrastrukture 

- pozna pomen in načine vodenja in 
urejanja prometa  

- razume pojem in pomen 
prepustne sposobnosti cest 

- zna načrtovati prioriteto vzdrževanja 
javnih cest glede na kategorizacijo in 
pristojnosti 

- zna izbrati načine vodenja in urejanja 
prometa 

- določi prometno ureditev glede na 
različne prometno-tehnične pogoje cest 

- izračuna prepustno sposobnost cest 
 
 
 
5.    OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 
 
Študent samostojno izdela projektno nalogo v povezavi s praktičnim izobraževanjem. 
 
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: 

• število kontaktnih ur: 120 ur (60 ur predavanj, 50 ur vaj, 10 ur ekskurzija) 
• število ur samostojnega dela: 90 ur (40 ur študij literature, 20 ur vaje, 30 ur projektno 

nalogo) 
• obvezna je prisotnost na vajah, ekskurzijah, projekti ter pisni in ustni izpit 

 
 
 
 
 


