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KATALOG ZNANJA 
 

1. IME PREDMETA 
 
POSTOPKI V CESTNEM PROMETU (PCP) 
 

2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA 
 
Splošni cilji predmeta so: 
– razumeti in poznati organiziranost policijskih postopkov pri nadzoru in kontroli cestnega 

prometa, 
– razumeti pomembnost profesionalne in strokovne izvedbe policijskih postopkov v 

cestnem prometu, 
– zagotavljati strpen in human odnos pri izvedbi policijskih postopkov, 
– spoštovati skrb za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v cestnem prometu, 
– znati uporabiti policijska pooblastila za zagotavljanje varnosti cestnega prometa, 
– razviti sposobnost vodenja in odločanja v manj zahtevnih postopkih o prekršku s področja 

zakonodaje, ki ureja varnost cestnega prometa, 
– razvijati sposobnost kritično ocenjevati in reševati konflikte, ki nastanejo pri manj 

zahtevnih postopkih v cestnem prometu, 
– znati implementirati teoretično in praktično znanje v postopkih z državljani,,. 
– izbrati, izpolniti ali napisati ustrezne pisne izdelke.  
 

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE PREDMETA 
 
Pri predmetu in v povezavi s praktičnim izobraževanjem študenti poleg generičnih pridobijo 
naslednje kompetence: 
 
– spremljanje usmeritev, priporočil, navodil ali pojasnil za izvajanje postopkov v cestnem 

prometu,  
– seznanjanje s pritožbami na postopke policistov v cestnem prometu,  
– izvajanje temeljnih policijskih postopkov pri nadzoru cestnega prometa, 
– uporabljanje določil materialnih predpisov s področja zagotavljanja varnosti cestnega 

prometu, 
– prepoznavanje različnih vrst prekrškov s področja varnosti cestnega prometa, 
– uporabljanje tehničnih sredstev za nadzor cestnega prometa, 
– organiziranje in načrtovanje svojega dela in ustreznih metod za izvajanje nadzora cestnega 

prometa, 
– obravnavanje prometnih nesreč I. in II. kategorije,   
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4. OPERATIVNI CILJI  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Študent: Študent: 
– pozna pogoje in pravila za  udeležbo 

voznikov v cestnem prometu, 
– našteje vse razloge za prepoved 

nadaljnje vožnje voznika in izločitev 
vozila iz cestnega prometa, 

– napiše pogoje za pridržanje udeleženca v 
cestnem prometu, 

– našteje pogoje za odreditev strokovnega 
pregleda, 

 
– zna izvesti nadzor nad kršitvami 

predpisov, ki urejajo pravila cestnega 
prometa,  

– pozna pravila in pogoje za udeležbo 
voznikov vozil v cestnem prometu, 

– našteje kategorije prometnih nesreč 
glede na njihove posledice, 

– pozna pogoje za udeležbo vozil v 
cestnem prometu,  

– pozna postopke nadzora nad kršitvami 
predpisov, ki urejajo varstvo javnih cest, 
prometa na njih, 

– se seznanijo s pravili prevoza tovora in 
potnikov v cestnem prometu, 

– pozna pogoje in pravila za prevoz 
nevarnega blaga v cestnem prometu. 

 

– izvede pravilen postopek ustavitve 
vozila,  

– se zaveda pomembnosti zagotavljanja 
lastne varnosti in varnosti drugih 
udeležencev med postopki v cestnem 
prometu, 

– zaseže motorno vozilo, 
– izmeri hitrost z laserskim   merilnikom  

hitrosti, 
– pravilno uporablja svetlobne in zvočne 

znake na vozilih s prednostjo in na 
vozilih za spremstvo, 

– odreja preverjanja psihofizičnega stanja 
udeleženca v cestnem prometu,  

– izvaja preverjanje psihofizičnega stanja 
z indikatorji, 

– kontrolira listine in tovor glede na 
različne kategorije vozil 

– v policijskih bazah preverja podatke o 
vozilih in udeležencih v cestnem 
prometu,  

– samostojno vodi manj zahtevne 
postopke o prekršku v zvezi kršitev 
pravil in pogojev udeležbe v cestnem 
prometu,  

– izdela ustrezne pisne izdelke,  
– preverja listine in ostale pogoje za 

udeležbo vozil v cestnem prometu, 
– izloči vozilo iz prometa,  
– prepove uporabo vozila in odvzame 

registrske tablice, 
– odredi izredni tehnični pregled vozila,  
– odredi tehtanje vozil, 
– ustrezno ukrepa pri kontroli prevozov 

tovora v cestnem prometu, 
– samostojno vodi manj zahtevne 

postopke o prekršku v zvezi kršitev 
predpisov, ki urejajo udeležbo vozil v 
cestnem prometu ter prevoza tovora z 
izdelavo ustreznih pisnih izdelkov.  
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5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
Število kontaktnih ur:  48 (30 ur predavanj, 10 ur seminarskih nalog in 8 laboratorijskih vaj). 
 
Število ur samostojnega dela študenta: 42 (študij literature in gradiv, študij primerov in 
reševanje praktičnih nalog). 
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