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VOŽNJA PO CESTI 

 

Kje velja omejitev hitrosti, določena s 

prometnim  znakom na sliki?  

 

a. Na vseh cestah v naselju. 

b. Samo na cesti, na kateri je postavljen, in 

sicer skozi celotno naselje. 

c. Samo na cesti, na kateri je postavljen, in 

sicer do prvega križišča. 

 

 

 
 

S kakšno največjo dovoljeno hitrostjo smete v 

prikazani situaciji voziti takoj za križiščem? 

 

a. 50 km/h. 

b. 60 km/h. 

c. 90 km/h. 

 

 

Kateri od prikazanih prometni znakov 

omejujejo hitrost vožnje na 10 km/h? 

 

a. Prometni znak A. 

b. Prometni znak B. 

c. Prometni znak C. 

d. Prometni znak D. 

 

 

Katere nevarnosti pretijo ob nenehnem 

zaviranju z zavorami pri vožnji po daljšem 

spustu? 

 

a. Zavore se lahko pregrejejo in odpovejo. 

b. Menjalnik se lahko poškoduje. 

c. Zavorna pot se lahko podaljša. 

d. Motor se lahko pregreje. 

 

 

Katero časovno vrednost običajno upoštevamo 

kot povprečni reakcijski čas v cestnem 

prometu? 

 

a. 1 sekunda. 

b. 3 sekunde. 

c. 5 sekund. 
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Kolikokrat daljša je zavorna pot pri vožnji s 

hitrostjo 60 km/h v primerjavi z vožnjo s 

hitrostjo 30 km/h? 

 

a. 2-krat daljša. 

b. 4-krat daljša. 

c. 6-krat daljša. 

 

 

Kateri od naštetih dejavnikov podaljša 

reakcijski čas voznika? 

 

a. Utrujenost. 

b. Monotona vožnja. 

c. Stanje zavor. 

d. Vožnja pod vplivom psihoaktivnih snovi. 

 

 

Ali velja na avtocesti in večpasovnih cestah 

zunaj naselja prosta izbira prometnih pasov? 

 

a. Ne. 

b. Prosta izbira velja na cestah zunaj naselja, ne 

pa tudi na avtocesti. 

c. Da. 

 

 

Označite pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da 

pri vožnji ponoči po avtocesti z zasenčenimi 

žarometi hitrosti ni treba prilagoditi vidni 

razdalji. 

 

a. Pozicijske svetilke spredaj vozečega vozila so 

dobro vidne. 

b. Rob vozišča ali je označen z odsevniki za 

označevanje poteka ceste. 

c. Pričakovane ovire so pravočasno vidne tudi 

brez dolgih žarometov. 

d. Avtocesta je osvetljena s cestno razsvetljavo, 

ki zagotavlja dobro vidnost. 
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Po avtocesti se vam po smernem vozišču, po 

katerem vozite, bliža vozilo, ki vozi v napačno 

smer. Kako ravnate? 

 

a. Umaknem se na skrajno desno stran smernega 

vozišča. 

b. Pozoren sem na dogajanje za sabo.  

c. Voznika opozorim s svetlobnimi opozorilnimi 

znaki. 

 

  

 

Pri vožnji ponoči po avtocesti z zasenčenimi 

žarometi hitrosti ni treba prilagoditi vidni 

razdalji, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  

 

a. Pozicijske svetilke spredaj vozečega vozila so 

dobro vidne. 

b. Rob vozišča ali je označen z odsevniki za 

označevanje poteka ceste. 

c. Pričakovane ovire so pravočasno vidne tudi 

brez dolgih žarometov. 

 

 

Kako ravnate, preden zapeljete na zaviralni 

pas avtoceste? 
 

a. Vozim z nezmanjšano hitrostjo.  

b. Preverim dogajanje za in ob vozilu.  

c. Vključim desne utripalke. 

d. Zmanjšam hitrost. 

 

 

 

 

Na delu avtoceste, kjer ni odstavnih pasov, je 

moral voznik zaradi okvare ustaviti vozilo. 

Označite napake, ki jih je storil voznik na 

prikazani sliki. 

 

a. Varnostni trikotnik je postavil na premajhni 

oddaljenosti od vozila. 

b. Ni oblekel odsevnega telovnika. 

c. Varnostni trikotnik je postavil na sredino 

prometnega pasu. 

d. Vozilo je ustavil izven vozišča. 
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Kaj od naštetega stori voznik dvoslednega 

vozila, če zaradi okvare vozila ali prometne 

nesreče obstane v predoru na avtocesti? 

 

a. Vključi varnostne utripalke. 

b. Na ustrezni oddaljenosti od vozila postavi 

varnostni trikotnik. 

c. Ključe vozila pusti v ključavnici. 

d. Pokliče pomoč preko telefona za klic v sili 

(SOS) 

 

 

Varnostno razdaljo povečamo, kadar vozimo 

za : 

 

a. Osebnimi avtomobili. 

b. Vozili z nezanesljivo naloženim tovorom. 

c. Motornimi kolesi. 

d. Vozili, ki nam zmanjšujejo preglednost. 

 

 

Posledice vožnje na premajhni varnostni 

razdalji so lahko: 

 

a. Dodatni psihični napor za voznika. 

b. Daljša zavorna pot. 

c. Verižno trčenje. 

d. Premalo časa za ustrezno ukrepanje. 

 

 

Označite razloge za nastanek aquaplaninga? 

 

a. Večja količina vode na vozišču. 

b. Neprilagojena hitrost vožnje. 

c. Premajhna globina žlebov v dezenu 

pnevmatik. 

d. Neuravnotežene pnevmatike. 

 

 

Kaj se zgodi z nadzorom nad vozilom v 

primeru aquaplaninga? 

 

a. Vozila ni več mogoče obvladovati. 

b. Vozilo se ne odziva na zaviranje, odziva pa se 

na vrtenje volana. 

c. Vozilo se ne odziva na vrtenje volana oz. 

premike krmila, odziva pa se na zaviranje. 
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Pri vidljivosti, kot jo prikazuje slika, vozimo:  

 

a. Z dolgimi žarometi. 

b. Z zasenčenimi žarometi. 

c. Samo s pozicijskimi svetilkami. 
 

 

Zmanjšana vidljivost pomeni, da je vidna 

razdalja zaradi megle, dima, dežja, sneženja ali 

drugih podobnih okoliščin krajša od: 

 

a. Reakcijske poti pri gibanju z največjo 

dovoljeno hitrostjo. 

b. Zavorne poti pri gibanju z največjo dovoljeno 

hitrostjo. 

c. Poti ustavljanja pri gibanju z največjo 

dovoljeno hitrostjo. 

 

 

V katerih navedenih primerih moramo pri 

vožnji ponoči zunaj naselja zasenčiti žaromete? 

 

a. Ko se nam približuje nasproti vozeče vozilo. 

b. Ko se srečujemo s skupino pešcev. 

c. Ko se nam približuje vlak, če vodi cesta ob 

železniški progi. 

d. Ko bi dolgi žarometi slepili voznika pred 

nami. 

 

 

Ponoči želite prehiteti vozilo. Kdaj lahko 

vklopite dolge žaromete?  

 

a. Pred prehitevanjem, saj moram videti, ali je 

možno prehitevati. 

b. Ko sem vzporedno z vozilom, ki ga 

prehitevam. 

c. Šele, ko se v vrnem na izhodiščni prometni 

pas. 

 

 

Ponoči vozimo: 

 

a. Praviloma z dolgimi žarometi. 

b. Praviloma z zasenčenimi žarometi, dolge 

žaromete pa vklopimo le po potrebi. 
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