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KATALOG ZNANJA 
 

1 IME MODULA: CESTNOPROMETNA INFRASTRUKTURA IN REGULACIJE 
 

2 USMERJEVALNI CILJI 
 

Dijak: 
 

• pridobi predstavo o povezavi med osnovnimi tehničnimi parametri, 
• pridobi predstavo o oblikovanju ceste v tlorisu, 
• pridobi predstavo o poteku ceste v prečni smeri, 
• pridobi predstavo o poteku ceste v vzdolžni smeri, 
• zna definirati osnove signalizacije v prometu, 
• razvija metode uporabe infrastrukture, 
• spozna sistem regulacij prometnih tokov v cestnem omrežju, 
• razvija odločitve ob posameznih pogojih transporta 
• spozna sistem regulacij prometnih tokov v logističnem centru, 
• spozna pogoje načrtovanja transporta in 
• pridobi sposobnost branja in vnašanja grafičnih podatkov telekomunikacij. 

 

3 VSEBINSKI SKLOPI 
 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov:  

4 OPERATIVNI CILJI 
 
Poklicne kompetence 

 
• sposobnost komuniciranja s pomočjo tehnične dokumentacije, 
• razume in upošteva pravila in zakonitosti pri grafičnem izražanju, 
• obvladanje urbanističnih osnov, 
• obvlada delovanje telekomunikacijskih sredstev, 
• poznavanje elementov cest in skladiščnih infrastrukturnih objektov, 
• poznavanje vzdrževanja elementov cest, 
• pozna elektronske sisteme za vodenje ter sledenje logistike potniških tokov, 

tovornih tokov, elektronske sisteme za logistiko skladiščenja in elektronske 
sisteme za upravljanje vzdrževanj. 

 
Informativni cilji Formativni cilji 
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Dijak: 
 
Sposobnost komuniciranja s pomočjo 
tehnične dokumentacije 
 
• pozna tehnično dokumentacijo regulacij 

prometnih tokov, 
• pozna predpise omejitev prometa. 

Dijak: 
 
 
 
 
• uporabi tehnično dokumentacijo, 
• upošteva pravne omejitve in prepovedi 

prometu. 
Razume in upošteva pravila in zakonitosti 
pri grafičnem izražanju 
• pozna metode in elemente  grafičnih 

prikazov informacij. 

 
 
• bere in uporabi in analizira dobljene podatke, 
• posreduje podatke v rabo. 

Obvladanje urbanističnih osnov 
 
• pozna elemente urbanističnih zasnov 

cestne infrastrukture, 
• pozna elemente urbanističnih zasnov 

logističnih centrov. 

 
 
• uporablja ustrezno infrastrukturo, 
• se usmerja v logističnih centrih. 

Obvlada delovanje telekomunikacijskih 
sredstev 
 
• zna definirati osnove signalizacije v 

cestnem prometu, 
• zna definirati promet v običajnih in 

izrednih razmerah. 

 
 
 
• razvija čut in analizira odgovornosti za 

odločitve v prometu, 
• uporablja potrebne podatke telekomunikacij. 

Poznavanje elementov cest in skladiščnih 
infrastrukturnih objektov 
 
• zna definirati osnovne tehnične 

parametre za določanje cest, 
• zna opredeliti objekte logističnega 

centra, 
• zna definirati osnovne pojme potrebne 

za projektiranje cestnih in železniških 
križišč, 

• pozna elemente skladišč in njihovo 
opremo, 

• pozna in loči najpomembnejše dele 
varnostne opreme ter zna opredeliti 
njihovo uporabo in pomen. 

 
 
 
• uporablja ustrezno infrastrukturo, 
• določa pogoje uporabe transportnih poti, 
• definira naloge v skladiščih, 
• razvija občutek kvalitete transportne poti. 
 

Poznavanje vzdrževanja elementov cest. 
 
• pozna postopke vzdrževanja cestne 

infrastrukture, 
• pozna ukrepe ob vzdrževanju 

infrastrukture. 

 
 
• izbira ustrezne rešitve za transportne procese 
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Pozna elektronske sisteme za vodenje ter 
sledenje logistike potniških tokov, tovornih 
tokov, elektronske sisteme za logistiko 
skladiščenja in elektronske sisteme za 
upravljanje vzdrževanj 
 
• zna definirati osnove signalizacije v 

notranjem transportu, 
• zna opisati postopek dela pri sprejemu in 

odpravi prevoznih sredstev, 
• zna opisati tehnične pripomočke za 

sprejem in odpravo prevoznih sredstev. 

 
 
 
 
 
 
• pozna potrebno opremo posameznih 

transportnih in manipulativnih procesov, 
• zna osnovno upravljati z opremo, 
• tehnično sodeluje v logističnih procesih. 
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