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KATALOG ZNANJA 

 

1. Ime modula: PROMETNA VARNOST V CESTNEM PROMETU 

 

2. Usmerjevalni cilji: 

 

Dijak/dijakinja: 

 

• razvija zavest o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v cestnem prometu; 

• razume dogajanje v cestnem prometu z vidika varne mobilnosti; 

• zaveda se vloge vzgojno preventivnih akcij v cestnem prometu; 

• krepi veščine za kulturno vedenje v cestnem prometu ter zdrav način življenje; 

• razvija pozitiven odnos do okolja; 

• kritično presoja elemente varnosti v prometu. 

 

3. Poklicne kompetence  
 

1. Poznavanje dejavnikov varnosti cestnega prometa. 

2. Analiziranje stanj prometne varnosti na cestah za izdelavo ocene prometne varnosti. 

3. Načrtovanje vsebine delavnic iz prometne varnosti. 

4. Načrtovanje varnih prometnih poti. 

 

4. Operativni cilji 
 

Poznavanje dejavnikov varnosti cestnega prometa  

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

 

• našteje strokovno terminologijo s 

področja prometne varnosti, 

• našteje pravno regulativo prometne 

varnosti, 

• analizira, primerja in razlikuje 

elemente prometne varnosti na ravni 

države in EU, 

• opredeli ukrepe za zagotavljanje  

prometne varnosti v cestnem prometu. 

• utemelji pomen Resolucije 

nacionalnega programa varnosti 

cestnega prometa za varnost prometa. 

 

Dijak/dijakinja 

 

• definira posamezne pojme s področja 

prometne varnosti, 

• poišče in uporabi pravne vire s področja 

varnosti 

• izdela in predstavi analizo prometne 

varnosti glede na vzrok, posledice in 

pomen za družbo, 

• razvije zavest o pomenu in vlogi ukrepov 

za zagotavljanje prometne varnosti, 

• navede cilje in področja resolucije. 

 

Analiziranje stanj prometne varnosti na cestah za izdelavo ocene prometne varnosti 

Informativni cilji Formativni cilji 
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Dijak/dijakinja 

 

• opredeli in razloži udeležence 

cestnega prometa, 

• našteje prometne predpise v cestnem 

prometu, 

• razlikuje vrste prometnih nesreč, 

• analizira vzroke prometnih nesreč na 

cestah, 

• navede načine pridobivanja podatkov, 

ki se nanašajo na prometno varnost na 

cestah, 

• definira načine predstavitev rezultatov 

iz raziskav prometne varnosti, 

• razloži povezavo med voznikom – 

vozilom – cesto/okolje, 

• pozna elemente in dejavnike varnosti 

v cestnem prometu, 

• našteje vire za pridobitev informacij o 

prometni varnosti, 

• opredeli dela služb, ki skrbijo za 

prometno varnost na Slovenskih 

cestah. 

Dijak/dijakinja 

 

• loči posamezne skupine udeležencev v 

cestnem prometu, 

• uporablja prometne predpise pri 

spremljanju prometne varnosti na cestah, 

• predstavi prometne nesreče po kategorijah, 

• izbere metodo pridobivanja podatkov o 

prometni varnosti na cestah,  

• predstavi prometno varnost na Slovenskih 

cestah, 

• predstavi vlogo posameznega dejavnika v 

cestnem prometu med seboj (voznik-

vozilo-cesta), 

• opiše posamezni element in dejavnike 

varnosti v cestnem prometu, 

• prepozna vzroke prometnih nesreč na 

cestah, 

• pojasni delovanje baz podatkov o prometni 

varnosti na Slovenskih cestah, 

• pojasni delovanje posameznih služb, ki 

skrbijo za prometno varnost na Slovenskih 

cestah. 

 

 

Načrtovanje vsebine delavnic iz prometne varnosti. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

 

• opredeli delovanje javnih agencij na 

področju prometne varnosti v 

državnem prostoru, 

• razloži poslanstva vzgojno 

preventivnih akcij, 

• našteje organizacije, ki se ukvarjajo s 

prometno varnostjo na slovenskih 

cestah, kot na primer: AVP, Zavod 

varna pot, Vozim.si. 

• Dijak/dijakinja 
 

• predstavi delovanje javnih agencij na 

področju prometne varnosti, 

• opiše javne vzgojno preventivne akcije v 

svoji občini, 

• pripravi delavnico ali razstavo na tematiko 

vzgojno preventivne akcije, 

• izdela zgibanko ali plakat na temo varnosti 

v prometu 

• sodeluje pri pripravi tedna mobilnosti, 

• razvija zavest o pomenu delovanjem 

občinskega SPV. 

 

 

Načrtovanje varnih prometnih poti. 

Informativni cilji Formativni cilji 
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Dijak/dijakinja 

 

• opiše opremo ceste, 

• navede primere ravnanja voznikov na 

cestnih odsekih, 

• pojasni elemente aktivne in pasivne 

varnosti v vozilu. 

Dijak/dijakinja 

 

• predstavi varnostno opremo na cestnih 

odsekih, 

• izdela opazovalni list udeležencev v 

prometu, opravi štetja vozil in določi 

kriterije opazovanja, 

• ovrednoti pomen pravilnega delovanja 

asistenčnih sistemov v vozilu. 

 

 


