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KATALOG ZNANJA 
 

1. IME PREDMETA 
 

VARNOST CESTNEGA PROMETA (VCP) 
 

2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA 
 
Splošni cilji predmeta so: 
 
– razumeti in poznati organiziranost prometnega sistema in njegove podsisteme, 
– spoznati nosilce in subjekte, ki so odgovorni za varnost v cestnega prometa, 
– razumeti pomembnost zakonov in drugih predpisov, ki so pomembni za uspešno 

opravljanje policijskega dela pri nadzoru cestnega prometa, 
– razvijati strpen in human odnos do vseh kategorij udeležencev v cestnem prometu, 
– zavedati se odgovornosti za varen in nemoten promet, 
– izvesti vse ukrepe za lastno varnost in zaščito ter varnost drugih udeležencev v cestnem 

prometu, 
– razvijati sposobnost kritično ocenjevati in reševati konflikte, ki nastanejo pri uporabi 

pooblastil v cestnem prometu, 
– presojati, odločati in ukrepati v dani situaciji, 
– uriti spomin, logično razmišljanje, natančno opazovanje in utemeljevanje. 
 

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE PREDMETA 
 
Pri predmetu in v povezavi s praktičnim izobraževanjem študenti poleg generičnih pridobijo 
naslednje kompetence: 
 
– spremljanje prometno varnostnih razmer v R Sloveniji, 
– seznanjanje s pomembnejšimi ratificiranimi mednarodnimi predpisi na področju cestnega 

prometa, 
– obvladovanje strokovnega izrazoslovja na področju cestnega prometa, uporabo 

zakonodaje, ostalih predpisov in podzakonskih aktov, 
– izvajanje zahtevnejših nalog pri opravljanju operativnih in drugih nalog na področju 

zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, 
– implementiranje teoretičnih znanj s prakso na operativnem nivo, 
– načrtovanje, vodenje, usmerjanje, usklajevanje preventivnih aktivnosti in nudenje 

strokovne pomoči pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu. 
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4. OPERATIVNI CILJI  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Študent: Študent: 
– pozna predpise, ki urejajo varnost 

cestnega prometa in hujše kršitve cestno 
prometnih predpisov, 

– loči posamezne elemente cestno-
prometnega sistema, 

– pozna subjekte, ki opravljajo določene 
naloge v cestno prometnem sistemu, 

– izvaja nadzor cestnega prometa po 
različnih elementih cestno prometnega 
sistema  

– pozna znake, ki jih policisti dajejo 
udeležencem cestnega prometa, 

 

– ureja cestni promet z uporabo 
posamičnih znakov policista ter njihovih  
kombinacij, 

– razume pojem »javne ceste« 
– loči kategorije javnih cest ter upravitelje 

različnih kategorij cest, 
– razloži razlike med kategorijami cest, 
– pozna objekte na in ob cesti, 
– pozna pogoje za opravljanje del na javni 

cesti, 
– pozna prometno signalizacijo ter 

prometno opremo in razume njen 
pomen, 

– pojasni ukrepanje policista pri 
ugotovljenih napakah na javni cesti, 

– nadzira prevoznost cest in izvajalce del 
na cesti,  

– obvešča pristojne službe o 
pomanjkljivostih na cestah in cestno 
prometnih objektih,   

– loči vozila glede na zakonsko 
opredelitev, 

– pozna pomembnejše naprave in opremo 
za varno in zakonito udeležbo vozil v 
cestnem promete, 

– pozna listine kot pogoj za udeležbo vozil 
v cestnem prometu, 

– pozna pogoje za prevoz tovora po javnih 
cestah, 

– loči med prevozom tovora in izrednim 
prevozom, 

– pozna pogoje za prevoz oseb po javnih 
cestah, 

– pozna pogoje vozil in voznikov za 
prevoz nevarnega blaga po javnih 
cestah, 

 

– nadzira  izpolnjevanje   pogojev  za 
udeležbo vozil v cestnem prometu,  

– pravilno ukrepa pri odkritju 
nezakonitega prevoza tovora na vozilu, 

– izvede postopke pri kontroli izrednih 
prevozov, 

– ukrepa ob odkritju nezakonitega prevoza 
oseb v vozilu, 

– preverja listine  voznika ter opreme 
vozila za prevoz nevarnega blaga, 

– pravilno ukrepa ob ugotovitvi 
nepravilnosti pri prevozu nevarnega 
blaga, 

 

– pozna zakonski termin »voznik«, 
– razume zakonske pogoje za vožnjo 

vozil, 
– loči med vozniki, vozniki začetniki in 

vozniki s spremljevalcem, 

– razlikuje kategorije  voznikov,  
– nadzira posamezne dokumente, ki jih 

mora učitelj vožnje oz. kandidat za 
voznika imeti pri sebi med 
usposabljanjem 
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– pozna dejavnosti avtošole ter pogoje za 

usposabljanje kandidatov za voznike 
motornih vozil, 

– razume pomen primernega 
psihofizičnega stanja voznika za varno 
vožnjo, 

– pozna načine preverjanja psihofizičnega 
stanja udeležencev cestnega prometa, 

– loči med različnimi ukrepi za preprečitev 
nadaljevanja potencialnega ogrožanja, ki 
ga neustrezno psihofizično stanje stanje 
predstavlja,  

– pozna pogoje za delo voznikov motornih 
vozil, 

– ve, katera vozila morajo biti opremljena 
s tahografom, 

– loči med glavnimi in stranskimi 
sankcijami za voznike ter varnostnimi in 
varstvenimi ukrepi, 

– opredeli varnostne ukrepe policista in 
varstvene ukrepe, ki jih izreče sodišče, 

 

– ugotovi indice neprimernega 
psihofizičnega stanja voznika, 

– prepove nadaljnjo vožnjo, izloči vozilo  
iz prometa, pridrži voznika, 

– kontrolira delo mobilnih delavcev v 
cestnem prometu, 

 

– pozna termin » kontrola voznika in 
vozila«, 

– loči med kontrolo listin, kontrolo 
voznika in kontrolo vozila, 

– razume razloge za kontrolo in nadzor 
posameznih elementov sistema, 

– pozna preverjanje psihofizičnih stanj 
udeležencev, 

– opiše vsebino listin, ki jih morajo 
vozniki različnih prevozov imeti pri 
sebi, 

 

– nadzira pogoje za udeležbo voznikov in 
vozil v cestnem prometu, 

– preverja listine ter podatke, ki jih 
izkazujejo, 

– preverja psihofizično stanje voznika, 
– nadzira tehnično brezhibnost vozil, 

– pozna zakonski pomen termina 
»prometna nesreča«, 

– razume ukrepe policista ob sprejetju 
obvestila o prometni nesreči, 

– razloži način in pasti intervencijske 
vožnje na kraj prometne nesreče, 

– loči med različnimi ukrepi na kraju 
prometne nesreče, 

– razume pomen zavarovanja kraja, 
nudenja prve nujne pomoči in 
obveščanja o prometni nesreči, 

– loči med fazami ogleda kraja prometne 
nesreče, 

– pozna dejavnosti policista na ogledu 
kraja glede na faze ogleda, 

– zavaruje kraj prometne nesreče z danimi 
sredstvi, 

– nudi prvo nujno pomoč poškodovancu, 
– obvešča pristojne o prometni nesreči in 

zahteva ustrezno pomoč na kraju, 
– izdela situacijsko skico prometne 

nesreče,  
– pojasni način fotografiranja oz. 

snemanja kraja prometne nesreče, 
– izpolni ustrezno kazenskopravno in 

ostalo dokumentacijo glede na vrsto in 
posledice prometne nesreče, 

– ustrezno ravna s predmeti, ostalimi na 
kraju prometne nesreče. 
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– pozna opravila policista po ogledu in 

izven kraja prometne nesreče, 
– loči med prometno nesrečo s pobegom 

kot prekršek in kot kaznivo dejanje, 
– razume metodiko reševanja prometne 

nesreče s pobegom. 
 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
Število kontaktnih ur: 36  (25 ur predavanj, 5 ur seminarske naloge, 6 ur laboratorijskih vaj) 
 
Število ur samostojnega dela študenta: 54 (študij literature in gradiv, študij primerov in 
reševanje praktičnih nalog) 
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