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Usposabljanje iz teorije vožnje  
 
 
 
Teoretično poučevanje »vožnje v prometnih situacijah« pomeni poučevanje kandidata za 
voznika o teoriji vožnje avtomobila. Vendar je potrebno ob tem poudariti tudi vse 
dejavnike tveganja vožnje, ob upoštevanju, da je udeležba v cestnem prometu najbolj 
nevarna dejavnost vsakdanjega življenja. 
 
 
Uporabljene metode:  

metoda razlage, metoda razgovora, metoda teoretičnega prikaza (uporaba učnih 

pripomočkov) 

 

 

 

 
USPOSABLJANJE KOT TEMELJNI DEJAVNIK PROMETNE VARNOSTI 
 
 
POVZETEK 
 
Vožnja je način vedenja (obnašanja, ravnanja) odraslih, ko upravljajo z motornim 
vozilom v cestnem prometu. Za primerno vožnjo je potrebno voznikovo 
razmišljanje o vseh razsežnostih prometa, predvidevanje načinov vedenja in 
ravnanja ter sprejemanje pravilnih odločitev, od katerih je odvisno njegovo 
konkretno ravnanje v prometnih situacijah.  
 
Povedano kaže na nujnost vzgojnega pristopa k zagotavljanju prometne varnosti, v 
smislu oblikovanja stališč voznikom glede prometne varnosti. Osnovni problem 
prometne varnosti je v ljudeh. Vozniki so za devet desetin nesreč krivi sami zaradi lastne 
napake ali zmote. Zato je potrebno na voznike vplivati tako, da bodo s svojimi stališči kar 
največ prispevali k cestno-prometni kulturi in varnosti. 
 
Prometna varnost ne zadeva zgolj ohranjevanja demografskih potencialov in ohranjanja 
vrednosti družbenega proizvoda, temveč tudi antropološko dimenzijo, ki se veže na 
človeka kot na enkraten in neponovljiv subjekt. Zato je potrebno spremembo vedenja 
voznikov v cestnem prometu doseči z vzgojo oziroma izobraževanjem in ne samo z 
represivnimi ukrepi. Vozniki se vedejo različno, njihovo vedenje pa je odvisno predvsem 
od njihovih interesov v prometu, njihovih stališč do prometne varnosti in pritiskov 
okolja (zakoni, prometna pravila). Zato je z izobraževanjem potrebno oblikovati 
primerne interese in primerna stališča voznikov, ki lahko vplivajo na njihovo varno 
vedenje.  
 
 
 
 
 



UVOD 
 
Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 
2007-2011 (Skupaj za večjo varnost) pripravljeni načrti vsebujejo tudi promocijo 
etičnosti ravnanj udeležencev prometu v smislu varne vožnje ter pozitivno spremembo 
vrednot javnega mnenja v zvezi s prometno varnostjo. Po oceni naj bi bili obe dejanji bolj 
učinkoviti kot zgolj strogo sankcioniranje, predstavljata pa vzgojni oziroma 
izobraževalni ukrep. 
 
Upravljanje z motornim vozilom prištevajo med najnapornejša človekova opravila. 
Upravljanje vozila ni pretežno tehnična, ampak je predvsem odnosna dejavnost, saj med 
manipulacijo z vozilom posameznik vstopa v odnose z drugimi posamezniki in dejavniki 
okolja. Vožnja motornih vozil sodi med tiste človeške dejavnosti, pri katerih je stopnja 
osebnega tveganja izrazito visoka. Prometna (ne)varnost je pogojena  z nivojem 
osebnostne vzgojenosti in izobraženosti voznika posameznika ter postaja temeljni 
problem ob čedalje številnejših pojavih neetičnega in nekulturnega ravnanja, 
zaverovanosti vase, lahkomiselnosti, nekritičnega tveganja, neizkušenosti in neznanja. 
 
Posebna pravila obvezujejo vse udeležence v cestnem prometu k ustaljenemu redu in 
previdnosti, voznike pa posebej k načinu vožnje, s katerim obvladajo vozilo v vseh 
prometnih okoliščinah in predvidijo nekatere - predvidljive - dogodke, med njimi napake 
drugih udeležencev v prometu ter preprečijo posledice, ki bi zaradi njih lahko nastale. 
Kot predpogoj za prometno varnost morajo imeti vsi vozniki motornih vozil znanje, 
spretnost in vedenje, da lahko: 
· prepoznajo in ocenijo nevarnost v prometu, 
· dovolj dobro obvladajo svoje vozilo, da ne povzročajo nevarnih situacij in da 

primerno reagirajo, če se take situacije pojavijo, 
· ravnajo v skladu s prometnimi predpisi, zlasti tistimi, katerih namen je preprečevanje 

nesreč na cesti in prometnih zastojev, 
· odkrijejo večje tehnične napake na svojih vozilih, posebej takšne, ki lahko ogrožajo 

varnost in poskrbijo za ustrezno popravilo, 
· upoštevajo vse dejavnike, ki vplivajo na ravnanje voznika (alkohol, utrujenost, slab 

vid in druge), tako da popolnoma ohranijo vse sposobnosti, potrebne za varno vožnjo, 
· pomagajo zagotoviti varnost vseh udeležencev na cesti in še posebno najšibkejših in 

najbolj izpostavljenih, tako da pokažejo  do njih primerno spoštovanje. 
 
Vzroki nevarnosti v prometu so največkrat napake ali prepovedano ravnanje voznika, 
redkeje napake ostalih udeležencev v prometu, še redkeje napake v konstrukciji ceste ali 
napake na vozilu. Navedeno nas napotuje na ugotovitev, da je glavnino naporov 
potrebno usmeriti na voznika in to ne zgolj v smislu sankcioniranja, ampak predvsem 
njegovega izobraževanja in vzgajanja. 
 
 
SPREMEMBA STALIŠČ 
 
Voznika je potrebno za vožnjo vzgojiti tako, da bo s svojimi stališči, odločitvami in 
samim vedenjem kar največ prispeval k cestno-prometni kulturi in varnosti.  
 



Razlike v stališčih slovenskih in drugih evropskih voznikov utegnejo nakazati nekatere 
dejavnike manjše prometne varnosti v Sloveniji, kolikor jo določajo osebnostne 
značilnosti voznika. Pomembno vprašanje glede stališč je, katere ukrepe so vozniki 
pripravljeni podpreti za zagotovitev večje prometne varnosti. Zanimivo je, da slovenski 
vozniki v večji meri vidijo rešitev prometne varnosti v boljših cestah kot pa v spremembi 
lastnega ravnanja.  Vozniki v Sloveniji imajo zelo dobro mnenje o svojem načinu vožnje. 
Med mnenji moških in žensk ni pomembnih razlik, s starostjo voznikov pa narašča 
število mnenj, da vozijo manj nevarno kot ostali. 
 
Za spremembo vedenja in ravnanja voznikov je potrebno najprej doseči spremembo 
njihovih stališč. Stališča voznikov morajo biti pozitivna zlasti do: 
- kulture in varnosti v prometu kot splošne in osebne vrednote, 
- mnenj in trditev strokovnih avtoritet na področju prometa, ki delujejo na področju 

prometne varnosti. 
 
 
SPREMEMBA NAVAD 
 
Vedenje voznika in njegovo ravnanje na podlagi navad ima svojo podlago na voznikovem 
predhodnem mnenju o lastni vožnji, katero je pod močnim vplivom javnega mnenja. 
Vozniki svoj način vožnje, predvsem hitrost, prilagajajo vzpodbujevalnim in zaviralnim 
motivom, ki imajo svoj izvor v voznikovi osebnosti in v javnem mnenju. Vzpodbude in 
nagrade, ki jih zaznavajo ob hitrejši vožnji so prihranek časa, hitrejša vožnja in 
prehitevanja. To je  nagrada za vse, ki iščejo ob tem osebnostne zadovoljitve in lahek 
način samodokazovanja. Zaviralni motivi so predvsem kazni zaradi prehitre vožnje in 
zavedanje lastnih sposobnosti in omejitev ter lastnosti vozila. Kazni so lahko materialne 
- ali pa so to nesreče, ki so posledica take vožnje. Vzpodbujevalni motivi so običajno 
močnejši in jih upošteva  večina voznikov v svojih odločitvah  glede vožnje. 
 
Predpogoj za vzgojo voznika k primernemu vedenju je doseči voznikovo razmišljanje o 
vsem dogajanju v prometu, predvidevanje načinov obnašanja do drugih prometnih 
udeležencev in ravnanja pri vožnji ter zavedanje nujnosti takojšnjih odločitev. Model 
vedenja posameznega voznika nastaja v konkretnem procesu "miselnega treninga" 
voznika: 
 
MISELNI MODEL 
 

REAKCIJA 
(uvid) 

SPREJETI MODEL 
(ravnanje) 

razmišljanje o vožnji pozitivna ali negativna: odločitev 
 to vedenje je (ni) 

primerno 
o ustreznem vedenju 

VZGOJA / IZOBRAŽEVANJE ZA PRIMERNO VEDENJE VOZNIKA 
 
Proces oblikovanja primernega vedenja voznika v prometu je dolgotrajen in dejansko 
traja vse življenje. Načine, modele vedenja v prometu vzporedno z javnim mnenjem 
najbolj učinkovito ustvarjajo zgledi drugih voznikov. Karkoli vozniki počnejo, vedno se 
nagibajo k posnemanju tistega, kar vidijo pri drugih.  
 
Ključno vlogo za uspešnost vzgoje voznikov imajo že starši s svojim  zgledom ravnanja v 
prometu. Dejstva, da so starši prvi in najpomembnejši dejavnik prometne vzgoje svojega 



otroka, se mora zavedati vsak roditelj. Začeto vzgojno delo pri najmlajših nadaljujejo 
vzgojitelji v otroških vrtcih in učitelji v šolah. Do primernega načina vožnje pride bodoči 
voznik  tudi v procesu usposabljanja v avto šoli, vendar ima tu lahko že oblikovane 
predhodne, morebiti zmotne modele vedenja v prometu. Naloga avto šole ni pripraviti 
kandidata zgolj za uspešno opravljanje vozniškega izpita, temveč mu dokončno 
vkoreniniti vse tiste prvine, ki so neizogibno potrebne za varno in kulturno vožnjo. 
 
Nadaljnja oblika preprečevanja ogrožanja varnosti cestnega prometa je dopolnilna 
vzgoja voznikov. Smiselno je, da vzgojni programi potekajo v teritorialno razporejenih 
lokalnih centrih za prometno diagnostiko in vzgojo voznikov. V tujini jih imenujejo 
zdravstveno-psihološki ocenitveni centri. V njih so zaposleni strokovnjaki, ki imajo 
znanja iz prometnega in izobraževalnega področja. 
 
V organiziranih programih vzgoje voznikov je potrebno voznike opozarjati in navajati 
tudi na samovzgojo. Poudarjanje pomena vzgoje voznikov v cestnem prometu je vedno 
povezano s poudarjanjem pomena njihove samovzgoje  kot nadaljevanja organiziranega 
procesa vzgajanja.  
 
Vozniki so posamezniki z običajnimi človeškimi prednostmi in pomanjkljivostmi. Ko 
opazujemo dogajanje na cestah, se nam pojavijo dileme, ali vozniki posedujejo 
osebnostne lastnosti, ki pogojujejo varnost in kulturo v prometu. Ali z izobraževanjem 
lahko vplivamo na razvoj  primernih osebnostnih lastnosti? Osnovna predpostavka 
zahteva, da voznik kot osebnost poseduje sposobnost sprejemanja kritike ter 
samokritike in ima voljo (željo) do samoizpolnjevanja in samoizboljšanja.  
 
Razvoj voznikovega vedenja poteka pod vplivom voznikove dednosti, lastne 
dejavnosti in dejavnikov okolja. Voznikova osebnost se do neke mere spreminja 
spontano, pod vplivom dogodkov, ki se jih voznik ne zaveda  (udeležba v tipičnem 
prometu ustvarja tudi tipične prometne udeležence), delno se osebnost spreminja 
intencionalno, pod vplivom voznikove volje in končno se spreminja zaradi 
izobraževalnih namer okolja (Justinek, 1997).  
 
 
ETIČNOST RAVNANJ UDELEŽENCEV V PROMETU  
 
Vsi odnosi posameznika do soljudi so odgovori na odmev, ki ga ima njegovo obnašanje v 
drugih ljudeh. Voznik posameznik lahko vzpodbudi pri drugih voznikih pozitiven odmev, 
seveda s svojim primernim ravnanjem in obnašanjem, za katerega ga je potrebno 
izobraziti. 
 
Različne in spreminjajoče se okoliščine, v katerih sodelujejo vozniki motornih vozil, 
porajajo med njimi vedno znova nove odnose, ki jih še tako natančni in dobro oblikovani 
pravni predpisi ne morejo urejati dovolj uspešno. V zakonskih določilih nastajajo tedaj 
vrzeli, ki jih lahko izpolnjujejo le posamezniki sami z zavestnim uveljavljanjem etičnih 
vrednot. Za sodoben cestni promet je značilna dinamika, ki v naglo spreminjajočih se 
prometnih situacijah terja zdaj takšno, zdaj drugačno dolžnostno ravnanje (Dežman, 
1992). Zato medsebojne odnose udeležencev v prometu določajo tudi načela cestnega 
prometa, ki dajejo razlagi normativnih predpisov življenjsko dinamičnost: načelo 
zaupanja, načelo defenzivne vožnje in načelo pomoči in zaščite šibkejših v prometu.  



 
Etičnost v prometu je pogojena tudi z vrednostno orientacijo voznika posameznika, ki je 
vozniku privzgojena. Vrednote namreč niso projekcija človeških želja in nagibov, ampak 
samostojne smiselne vsebine. Zato ni mogoče govoriti, da človek kakšno svoje dejanje 
sam, samostojno presodi oziroma ovrednoti (Frankl, 1985).  
 
Vrednote so bistveni del motivacijskega sistema osebnosti. Posameznikova vrednota 
prometne kulture in prometne varnosti je lahko delno ali popolnoma izkrivljena. Voznik 
si lahko kot svoj način vedenja in ravnanja v prometu izbere nekaj popolnoma drugega 
kot je družbeno zaželeno. V skladu s  svojo presojo se potem tudi obnaša na cesti. Vsak 
posameznik poseduje nek svoj lasten pogled na vožnjo, kar obstaja lahko na nezavedni 
ravni. Voznik se dejansko ne zaveda, da lahko poseduje negativno vrednotenje vožnje, ki 
pogojuje njegovo ravnanje. Nekateri so prepričani, da so odlični vozniki in da so stalne 
prometne nezgode, ki se jim dogajajo, posledica nepremišljenega ravnanja drugih.  
 
V presojanju vrednote varnosti v prometu se pojavlja več vprašanj. Zakaj bi voznik sploh 
spreminjal svoj način vožnje? Iz kakšnih nagibov, zakaj naj bi se voznik spopadel s 
svojim ustaljenim načinom obnašanja in ravnanja na cesti? Odgovor na ta zakaj - smisel, 
vrednostna orientacija - omogoči tudi odgovor na vprašanje: kako. Zakaj se sploh 
odpovedati svojemu neustreznemu vedenju na cesti? Ko voznik uvidi ta "zakaj", mu ni 
težko najti poti - "kako"  - do ustreznega in družbeno sprejemljivega načina vožnje. 
 
Vsak voznik ima neko svojo vrednostno lestvico, nek kriterij, po katerem se odloča v 
vsakdanjih ravnanjih na cesti. Človek - voznik je, poleg dolžnostnega ravnanja v 
prometu, ki ga ne smemo  in ne moremo zanikati ali pozabiti, avtonomen v svojem 
delovanju. Sposoben je izbirati, je odgovoren in svoboden. Sprejetje vrednote prometne 
varnosti je predvsem vprašanje voznikove volje, na katero pa lahko vplivamo s primerno 
vzgojo in izobraževanjem. 
 
 
POZITIVNA SPREMEMBA JAVNEGA MNENJA  
 
Prometna kultura je način vedenja, obnašanja in ravnanja voznika motornega vozila v 
cestnem prometu, ki je v skladu z zahtevami splošne kulture. Voznikova kultura je izraz 
kulture voznikove osebnosti, katera pa je, vsaj praviloma, pod vplivom javnega mnenja. 
 
Kakšen način vožnje lahko imenujemo "kulturen in varen"? Oba pojma bi lahko povzeli z 
enim izrazom: primerna vožnja. Namesto izraza: "primerna vožnja" bi lahko uporabili  
tudi izraze: varna vožnja, dobra vožnja, defenzivna vožnja, pametna vožnja, skrbna 
vožnja,  vendar so pomensko parcialni in ne označujejo celotne primernosti vožnje. 
 
Med primerno vožnjo ter varnostjo obstoja vzročno posledična zveza. Toda kakšna je 
primerna vožnja, ki pogojuje kulturo in varnost v prometu? Če bi stopili na cesto in 
naključno izbrali nekaj voznikov ter jim postavili vprašanje: "kaj si predstavljate pod 
primerno vožnjo v prometu", bi dobili zelo različne odgovore. Za nekoga je primerna 
vožnja dosledno spoštovanje prometnih predpisov, za drugega elegantno in prefinjeno 
obvladovanje vozila, za naslednjega počasna vožnja ...; večina vprašanih bi povzela javno 
mnenje.  
 



Spremembe sistema vrednot pri vozniku povzroči spremenjena družbena vrednostna 
orientacija na področju prometne varnosti, ki jo predstavlja javno mnenje. Vrednostni 
sistem javnega mnenja predstavlja vozniku pomemben motiv, ki ga ne more zaobiti. 
 
 
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE VOZNIKOV 
 
Promet se je uvrstil med najpomembnejša področja življenja. Sodelovanje na prometnih 
površinah zahteva od vsakega posameznika izobraževalne napore. Izobraževanje 
voznikov za varno vožnjo pomeni vitalno področje, ki lahko veliko prispeva k 
obvarovanju kakovosti človekovega bivanja. Varno vožnjo obravnavamo tudi kot 
sredstvo uresničevanja človekovih pravic, med njimi pravice do življenja in ohranjanja 
zdravja.  
 
Vzgoja voznikov ne more biti vrednostno nevtralna, pač pa je vrednostno angažirana, 
ker je v funkciji uresničevanja človeških generičnih vrednot. Vzgoja in izobraževanje 
vozniku ustvari nov način gledanja nase in na svet prometa. Voznik postane naravnan k 
budnosti v sebi, k tenkočutnosti in sposobnosti, kako prisluhniti soudeležencem v 
prometu, saj je vsak voznik odgovoren za tisto, kar stori, in za tisto, kar opusti, pa bi 
moral storiti. Ob tem moramo poudariti tudi nalogo družbe (in države kot njene 
organizacijske strukture), vzdrževati primerno filozofijo življenja, ki pogojuje vzgojene 
posameznike. S še tako izbranim konceptom vzgoje ne moremo doseči vzgojenih 
voznikov, če obstoja prevelik razkorak z življenjsko filozofijo družbe.  
 
Državne inštitucije še vedno vidijo možnost izboljšanja sedanjega stanja prometne 
varnosti predvsem v spremenjeni zakonski regulativi in močno povečani represivni 
vlogi pristojnih državnih organov, ne pa v razvoju sistema vzgoje in izobraževanja 
voznikov. Vendar morajo biti represivni ukrepi vzporedni vzgojnim ukrepom. Izkušnje 
držav Evropske skupnosti kažejo, da samo represija brez vzgoje ni učinkovita. Zato je 
potreben nov koncept prometne varnosti, ki temelji na vseživljenjskem izobraževanju 
voznikov, ob hkratni nujni represiji. Tak koncept bo oblikoval voznike, ki posedujejo 
družbeno primeren način vožnje, iz katerega izhaja varnost v cestnem prometu. 
 
 
 
 
DEJAVNIKI TVEGANJA V CESTNEM PROMETU 
 
 
DEJAVNIKI TVEGANJA V RAZLIČNIH CESTNIH POGOJIH  
 
Če so pogoji za udeležbo v prometu objektivno ali subjektivno slabi, je dobro premisliti 
ali se bomo sploh podali na pot. Vožnja, ukrepanje in tveganje so v takih pogojih 
bistveno drugačni od običajnih.  
 
Dež, megla, sneženje, poledica 
 
Dež, megla, sneženje predstavljajo izredno neugodno objektivno stanje za varno vožnjo. 
Na takšne razmere se moramo vedno pripraviti tako v psihološkem kot materialnem 



pogledu. Če se podajamo na vožnjo v dežju ali snegu moramo vedeti, da nas čakajo 
zahtevni pogoji, da bo vožnja utrudljiva in da za obvladovanje vozila potrebujemo 
posebna znanja. Zato moramo planirati več časa za pot kot bi jih sicer. Če pa bomo sedli 
v zaledenelo vozilo, pa moramo vsekakor najprej poskrbeti za očiščenje vseh steklenih 
površin in šele zatem lahko odpeljemo.  
 
Nočna vožnja 
 
Nočna vožnja pomeni za voznika težje razmere. Veliko nevarnost nam predstavljajo 
pešci in kolesarji, ki so pogosto oblečeni v temna oblačila in jih opazimo pozno ali celo 
prepozno. Ponoči praviloma uporabljamo dolg snop svetlobe. Zaradi povečane 
pozornosti, ki nas izčrpava, se naš organizem hitreje utrudi.  
 
Nizko sonce 
 
Nizko sonce je zlasti nevarno, ko se spušča k obzorju. Tedaj nam lahko neposredno sije v 
obraz, kar predstavlja izjemno zmanjšano vidljivost in veliko možnost, da  spregledamo 
vozilo, ki se nam bliža iz nasprotne smeri (torej neposredno »iz sonca«). Hitro 
spregledamo pešca ali barvo luči na semaforju. Ukrepi so znani in sicer moramo takoj 
namestiti (kvalitetna) sončna očala  in senčnik, ki pa ne sme biti nameščen pod takim 
kotom, da nam še dodatno zmanjša že tako slabo vidljivost. 
 
 
TVEGANJA POVEZANA S PREMAJHNO VARNOSTNO RAZDALJO MED VOZILI  
 
Pri vožnji motornega vozila moramo biti pozorni na vozila, ki vozijo pred nami, hkrati pa 
tudi na tista, ki vozijo ob ali za nami. Pri tem moramo vedeti, da veljajo fizikalne 
zakonitosti, ki določajo vplive na razdaljo, v kateri nam bo uspelo vozilo ustaviti. Vplivov 
je seveda več, predvsem je to hitrost, s katero se vozilo giblje v danem trenutku in pa 
vremenske razmere, ki zelo podaljšajo pot ustavitve vozila. Sprednje, bočne in zadnje 
varnostne razdalje morajo biti tolikšne, da vozilo lahko ustavimo ali se umaknemo in pri 
tem nimamo težav.  
 
Vozniki morajo posebej spoštovati že omenjeno stransko oziroma bočno varnostno 
razdaljo. Zaradi različnih možnosti in hitrosti vozil je ta razdalja le priporočena. Meriti 
mora najmanj približno en meter. 
 
 
DEJAVNIKI TVEGANJA NA POSEBNIH CESTNIH POVRŠINAH 
 

Avtocesta / hitra cesta 

 

Vključevanje na avtocesto 
 
Na avtocesto se vključujemo po pospeševalnem pasu in moramo na njem razviti hitrost, 
ki je podobna hitrosti, kot jo imajo vozila, ki že vozijo po prometnem pasu avtoceste. 
Izkoristiti moramo čim več pospeševalnega pasu in pri tem preverjati hitrost in bližino 
vozil na prometnem pasu, na katerega se vključujemo. Ne zadostuje nam samo en bočni 
pogled na prometni pas, na katerega se vključujemo.  



 
Če se ne moremo pravočasno vključiti na prometni pas avtoceste, se v nobenem primeru 
ne smemo ustaviti na koncu pospeševalnega pasu, ampak moramo z vožnjo nadaljevati 
po odstavnem pasu. Ko je dana možnost, se z odstavnega pasu vključimo na prometni 
pas avtoceste.  

 
Vožnja po avtocesti 

 
Velikokrat prihaja nevarnost od zadaj, kajti hitrejši vozniki pogosto prehitevajo. Taki 
vozniki predstavljajo nevarnost, zlasti v primerih, ko je njihova hitrost visoko nad 
povprečjem. 
 
Prehitevanje na avtocesti 
 
Na avtocesti je dovoljeno brez izsiljevanja hitrejših vozil, ki že prehitevajo, prehiteti še 
drugo vozilo in tretje vozilo v koloni, če s tem ne oviramo hitrejših vozil, ki se nam 
približujejo od zadaj. Praksa neukih voznikov, ki dolgo vozijo po levem prehitevalnem 
pasu, je najblažje rečeno nekulturna. Ta pas smemo uporabiti le, ko dejansko 
prehitevamo, ne pa za dohitevanje in vračanje nazaj. Ko prehitimo vozilo, se moramo 
takoj vrniti na prometni pas, po katerem smo vozili pred tem.  

 
Zapuščanje avtoceste 
 
Avtocesto moramo zapustiti le po zaviralnem pasu. Hitrosti ni dovoljeno zmanjšati že na 
prometnem pasu avtoceste, ampak šele na zaviralnem pasu. Na pas zapeljemo izključno 
z odvzetim plinom. Zaviralni pas se običajno konča z ostrejšim zavojem, na kar moramo 
biti pozorni. 
 

 
Vožnja v predoru 

 
V predoru vladajo drugačni pogoji, zato moramo pri vožnji skozi predor spoštovati tudi 
dodatne napotke, ki nam jih dajejo upravljalci predorov. Na prvem mestu je  spoštovanje 
predpisane hitrosti vožnje. Zgrajene so odstavne niše, kamor se je možno umakniti, če 
nam preti nevarnost. Pri ustavitvi v sili ustavimo v odstavni niši in takoj ugasnemo 
motor. V predoru je prepovedano obračanje, vzvratna vožnja, prav tako je prepovedano 
ustavljanje. Prehitevanje v enocevnih predorih je prepovedano. V primeru zastoja v 
predoru: 
- takoj vklopimo vse štiri varnostne utripalke, 
- obvezno držimo varnostno razdaljo, ne glede na to ali se kolona premika ali stoji, 
- ne zapuščajmo vozila po nepotrebnem. 
 
V primeru zapustitve vozila nikakor ne smemo pozabiti pustiti ključ v ključavnici za vžig 
motorja.  
 
 
 
 
 



TVEGANJA PRI PREMIKIH ZARADI RAZLIČNIH VIDNIH POLJ VOZNIKOV 
 
Preden vozniki nameravajo spremeniti smer vožnje, se morajo prepričati, ali to lahko 
storijo, ne da bi ovirali ali celo ogrožali varnost drugih. Pogledati morajo v notranje 
ogledalo, zunanje ogledalo in pred premikom še preko rame v smer, kamor zavijajo. Med 
vožnjo vozila morajo imeti neposredno nadzorstvo nad dogajanjem pred, ob in za 
vozilom. Noben premik vozila ne smejo storiti, če se pred tem niso prepričali ali je 
premik varen. Nadzorstvo nad dogodki zlasti ob vozilu pa v določenih pogojih 
onemogočajo tako imenovani »mrtvi koti« opazovanja. Mrtvi koti nastajajo zaradi 
konstrukcijskih lastnosti in oblike motornega vozila, in se jim ne da povsem ogniti.  
 
Vozniki morajo zlasti biti pozorni, preden želijo spremeniti prometni pas ali pri zavijanju 
na desno ali levo, ko zapeljejo preko drugih površin. Pri menjavi prometnega pasu ne 
morejo nadzirati vsega dogajanja samo v vzvratnih ogledalih. Tik preden zapeljejo na 
drug pas, morajo še dodatno s pogledom preveriti dogodke na pasu, na katerega se 
razporejajo (pogled preko rame). Podobno je pri zavijanju (zlasti) na desno, ko zapeljejo 
preko kolesarske steze, po kateri lahko v tem trenutku pripelje kolesar, ki pelje 
naravnost preko križišča in ima prednost pred njimi.  
 
 
TVEGANJA, POVEZANA S POMANJKANJEM IZKUŠENJ DRUGIH  
 
Našteti udeleženci v cestnem prometu zaslužijo posebno pozornost voznikov. Če se 
samo ozremo po prometnem znanju, ki ga imajo otroci, lahko ugotovimo, da ti nimajo 
razvitega občutka tako za hitrost vozila, ki se mu bliža, kot za predvidevanje, kaj se bo 
zgodilo v naslednjih trenutkih. Zato so na prvem mestu po pozornosti in upoštevanju, ki 
ga moramo nuditi, prav otroci. Otroci so povsem nepredvidljivi glede svojega ravnanja. 
Še posebej, če niso v spremstvu staršev.  
 
Vse ostale kategorije udeležencev se v življenju srečajo vsaj z minimalnim 
izpopolnjevanjem prometnega znanja, ki ga potrebujejo za udeležbo v prometu. Omeniti 
pa je treba starejše osebe, ki so izpostavljene nevarnostim zaradi možne pozabljivosti, 
obolenj, opešanega živčnega sistema, vida ali sluha. Najbolj značilna napaka, ki jo 
starostniki pogosto naredijo je, da se ozrejo na levo, takoj za tem še desno, v istem 
trenutku pa že pozabijo, kaj so videli na levi. 
 
Kolesarji so nevarni zaradi naglih sprememb smeri, ki jo naredijo nekontrolirano in v 
hipu. Taki premiki so pogosti, kadar se kolesar umika lužam na cesti ali drugim oviram, 
ki pa jih vozniki, ki vozimo za kolesarjem ali proti njemu ne opazimo pravočasno. Pešci 
so izpostavljeni nevarnostim posebej ponoči, ko hodijo po vozišču in pri tem ne 
uporabljajo zaščitnih odsevnih teles. 
 
 
 
 
 
 

 



PRIPRAVA NA POUČEVANJE 
 
Koncept 

 
Razlikujemo pripravljanje za posamezne učne teme – tematsko pripravljanje, in 
pripravljanje za posamezne učne enote (ure) – lekcijsko pripravljanje. Obe vrsti 
pripravljanja je mogoče pregledati z več vidikov:  
− strokovni ali vsebinski vidik,  
− pedagoški vidik  in  
− organizacijsko-tehnični vidik. 
 
Strokovna ali vsebinska priprava zajema temeljito seznanitev z vsebino, ki se obdeluje 
pri pouku.  
 
Pedagoška priprava obsega določanje metodike poučevanja (izbiro uporabe učnih načel, 
metod in pripomočkov).  
 
Organizacijsko-tehnična priprava pa se nanaša na določena uvodna dela (predvsem 
fizična priprava učnih pripomočkov). Glede tehnike priprave učitelj lahko uporabi 
različne pripomočke: delovne mape, beležnice in pisne delovne načrte. Delovne mape 
so učni pripomočki, v katere spravljajo učitelji razno tekstno in slikovno gradivo, ki jim 
bo koristilo pri obravnavanju delov snovi.  
 
 
Pregled učne priprave - opomnik 

 
Pregled v strokovnem (vsebinskem) pogledu: 
 
Ali je učivo metodične enote stvarno (vsebinsko) ustrezalo? 
Ali sem v poučevanju metodične enote dopuščal napake in pomanjkljivosti (izpuščal 
temeljna znanja in vednosti; nisem upošteval načela od lažjega k težjemu)? 
Ali sem znal učivo neprisiljeno povezati s prometno stvarnostjo? 
 
Pregled v pedagoškem pogledu: 
 
Kaj je učni smoter oviralo ali podpiralo? Kateri posebno neugodni ali ugodni vplivi so se 
javljali med poučevanjem? 
Ali se mi je posrečilo, da sem pri poučevanju učinkoval tudi vzgojno? 
Ali je bil obseg snovi primerno izbran, oblikovan in posredovan glede na sposobnosti 
učenca? 
Ali so bile metodične enote izvedene v celoti v redu ali ne? V čem so bile posebno 
posrečene in v čem ne? 
Ali sem znal ustvariti potrebno delovno razpoloženje, ves čas ali samo občasno?  
V čem se je izražala psihološka učinkovitost poučevanja (v živahnem zanimanju učenca, 
vedrem ozračju, spretno uporabljenih učnih pomagalih)? 
Ali je moj odnos do učenca potek poučevanja pospeševal ali ga zaviral? Ali sem se znal 
učencu približati? 
Koliko, kdaj in kako sem upošteval individualne posebnosti učenca? 



Kakšna je bila med poučevanjem disciplina? S kakšnimi sredstvi sem jo  vzpostavljal in 
ohranjal? V katerih primerih ni zadovoljevala? 
 
Pregled v organizacijskem pogledu: 
 
Ali sem učno uro ustrezno artikuliral? Ali je zaporednost stopenj pomenila najboljšo pot 
k uresničevanju metodične enote? 
Ali sem poskrbel za zapomnitev in z njo povezano utrjevanje?  
Ali je bilo ob koncu opaziti uspeh učnega dela? 
Ali sem učno uro primerno končal s pogledom na prihodnje učivo? 
Kako sem uporabljal posamezne učne metode, oblike in učna pomagala? 
Ali sem znal dane okoliščine pravilno upoštevati in izkoristiti? 
Kako sem znal organizirati in voditi učni razgovor? 
Ali sem se na učno uro temeljito pripravil? Koliko sem sledil svoji učni pripravi? Kje sem 
od nje odstopal in zakaj (iz nujnosti ali premajhne prisebnosti in prilagodljivosti)? 
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