
delež

8.3.2.1 Omejitve hitrosti (samo poznavanje dejstev – številke) 23%

5.4

Znaki za komunikacijo med udeleženci v prometu (utripalke in varnostne utripalke, zavorne luči, svetlobni 

in zvočni opozorilni znaki za vzvratno vožnjo, položaj, hitrost in dinamika vozila, položaj telesa glave in 21%

3.1.2.1 Prometni znaki za prepovedi in omejitve 20%

8.3.7.2 Naprave aktivne varnosti; temeljno poznavanje vozil in ugotavljanje napak na vozilu 20%

4.4 Vožnja v različnih voznih razmerah (vreme, vožnja podnevi ali ponoči, poškodovano vozišče) 19%

4.1.2 Pot ustavljanja in zaviranje (različne podlage, mokra, suha, sneg …) 19%

1.1-1.3

Načela cestnega prometa; Pogoji za vožnjo vozil; Predpisi, ki se nanašajo na listine, potrebne za uporabo 

vozil 17%

1.4 - 1.7

Voznik začetnik; Pogoji za udeležbo vozila v cestnem prometu; Varnostni ukrepi vcestnem prometu; Izrazi 

v cestnoprometni zakonodaji 17%

5.3.2 Križišča prednostne in neprednostne ceste (prednostna zavija) 16%

3.1.3 Prometni znaki za obvestila 16%

4.3 Razdalja med vozili 16%

5.3.4 - 

5.3.5

Križišča, kjer je promet urejen s semaforji; Križišča, kjer promet ureja policist; Vozila s prednostjo in vozila 

za spremstvo 15%

8.3.3 Varstvo udeležencev prometa 14%

8.3.5 Prevoz tovora, vleka, okvara 14%

5.1.2 Vožnja mimo ovire, prehitevanje, sprememba smeri 14%

4.1.1 Hitrost 14%

5.3.1 Križišča enakovrednih cest ter prednostne  in neprednostne ceste (prednostna poteka ravno) 13%

3.1.5

Svetlobni prometni znaki in svetlobne označbe (razen semaforjev, ki urejajo promet na križišču); Znaki s 

spremenljivo vsebino in triopan znak; Prometna oprema na cestah ter naprave in ukrepi za umirjanje 13%

8.3.6.1 Naprave in oprema pasivne varnosti 12%

2.4 -2.5 Psihofizično stanje udeležencev cestnega prometa; Prometne nesreče 12%

2.1 - 2.2

Graditev dobrih medčloveških odnosov med udeleženci v prometu in sodelovanje/sobivanje z drugimi 

udeleženci v prometu; Dejavniki tveganja, povezani z značilnostmi bolj izpostavljenih, ranjlivih in drugače 11%

8.3.2.2 - 

8.3.2.6 Vožnja v naselju in izven naselja; Srečanje; Obračanje; Vzvratna vožnja; Vožnja v zimskih razmerah 11%

5.1.1 Vključevanje v promet; Vožnja z vozilom po cesti; Kolona vozil 11%

TEMATIKA



3.2

Znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo policisti (razen pri urejanju prometa na križišču), redarska ter šolska 

prometna služba 11%

8.3.7.1 Kontrolne in opozorilne lučke na armaturni plošči, nivo olja in drugih tekočin 11%

3.1.2.2 Prometni znaki za obveznosti 11%

3.1.1 Prometni znaki za nevarnost 11%

8.3.4 Pravila varne ustavitve in parkiranja 10%

4.2.1 - 

4.2.3 Prometna signalizacija na hitri cesti in avtocesti; Vožnja po avtocesti 10%

8.3.8 Uporaba vozila v odnosu do okolja 10%

8.3.1 Posebnosti pri splošnih predpisih 9%

8.3.6.2 Svetlobna in zvočna oprema vozil ter vidljivost iz vozila 9%

4.2.4 - 

4.2.5

Ravnanje ob okvari ter varnostni ukrepi ob zapuščanju vozila na hitri cesti in avtocesti; Predori in delovišča 

na hitri cesti in avtocesti 9%

8.1 Skupne testne naloge za kategoriji B in BE (vleka priklopnega vozila) 8%

2.3

Vpliv lastnosti in značilnosti posameznika na njegovo ravnanje v prometu ter značilnosti mladih voznikov 

in voznikov začetnikov 8%

5.2 Približevanje križišču, razvrščanje in zavijanje 8%

5.1.3 Prehod za pešce, prehod za kolesarje, prehod ceste čez železniško progo 7%

5.3.3 Krožna križišča 6%

3.1.4

Označbe na vozišču in drugih prometnih površinah, drugi znaki za označevanje del, drugih ovir v cestnem 

prometu in poškodb vozišča 5%

6 Posebnosti v cestnem prometu 4%


