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Osnova vožnje z motorjem 

 
Osnova vožnje z motorjem je, da motorist sedi na motorju in upravlja s krmilom. Pa je to res? Samo delno. To je 
potrebno takoj razčistiti. Dober motorist vodi motorno kolo po površini na osnovi informacij, ki jih prejema 
(pogledi, hitrost, podlaga, drugi udeleženci, predpisi, itd). Najpomembnejša informacija je vidna informacija, ko 
gledamo okolico okoli sebe. Za motoriste velja, da gledajo zase in za druge. Smo nezaščiteni in ranljivi. Vsak trk ali 
padec je za nas boleč, drag in žal lahko tudi usoden.  
Gledanje motorista v površino pred motorjem (manj kot 10 metrov) v večini primerov pripelje do padca, še 
posebej pri zavijanju. Pri hitrosti 36 km/h, kar je enako 10 m/s pomeni, da motorist s tem kratkim pogledom ne 
more pravočasno ukrepati v primeru, da na desetih metrih razdalje vidi oviro. V večini primerov povprečen človek 
potrebuje ENO SEKUNDO, da obdela zaznano situacijo in da potem ustrezno ukrepa. Torej. Pri 30 km/h boste videli 
kaj boste povozili, vendar boste ukrepali prepozno. Pri višjih hitrostih nevarnosti še opazili ne boste.  
 
Pogled motorista mora biti usmerjen daleč v naprej. Pri tem računamo na to, da naše oko pri gledanju v naprej 
zazna tudi predmete ob strani usmerjenega pogleda. To je periferni vid ali periferno vidno polje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na sliki zgoraj vidimo usmerjen pogled v roza polje (usmerjen pogled). Tu je slika najbolj jasna +/- 30 stopinj. Če 
se kot vidnega poja povečuje se slika rahlo megli. Vendar naše oko zazna dovolj informacij, da se temu lahko 
prilagodimo. Do +/- 62 stopinj v vodoravni legi in med -70 do +50 stopinj v navpični legi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ko motorist osvoji način gledanja se temu prilagodi tako, da je telo sproščeno, saj ga nevarnosti ne prehitevajo, 
ampak jih opazi pravočasno in svoj način vožnje ustrezno in pravočasno prilagodi.  
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Da motorist lahko pravilno gleda pred sebe in sprejema maksimalno količino informacij, je potrebno sedeti 
pravilno. Pravilna drža na motorju je, da so roke naslonjene z dlanmi na krmilo. Napačno je, da je potrebno vleči 
krmilo in ročke krmila z vso močjo stiskati s celo roko. V takem položaju telo hitro postane utrujeno in mišice 
postanejo boleče.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kako pravilno držimo krmilo prikazuje zgornja slika. Dlan se rahlo upre v krmilo Prsti so neobremenjeni saj 
enakomeren pritisk leve in desne dlani krmilo drži stabilno. S popuščanjem (zmanjševanjem) pritiska na krmilo na 
levi ali desni dlani pa povzročimo, da motor zavije v željeno smer.  
Zelo pomembno je, še posebej pri tistih motorjih, ki nimajo na prednjem teleskopu nameščenega blažilnika pred 
nenadnim zasukom teleskopa, da je zapestje ravno. Če je zvito, kot na zgornji sliki, lahko pride do poškodb, zloma 
in padca. Roka v zapestju mora biti ravna. Drža in oprijem je identična, kot oprijem (grip) ročke pri dvigovanju 
uteži (benč).  
Pogled in prijem krmila nas vodi do primerne drže na motorju. Seveda obstajajo različne konstrukcije motorjev. 
Vendar bi pri tem malo na stran dal choperje in podobne konstrukcije, kjer je položaj sedenja res poseben in za 
mene osebno, kar precej zahteven.  
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Vsako sedenje, razen pri čoperju, govori o nagibu naprej. To pa pomeni, da se motorist nasloni na krmilo in ga ne 
vleče nazaj. Le tako bo vožnja lahkotna in telo bo sproščeno.  
Sama pozicija sedenja in obvezen pogled naprej pa nas vodi v držo glave in čelade na glavi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Povzetek zgoraj povedanega lahko strnemo na zgornji sliki. Slika A nam omogoča da naše oči vidijo maksimalno 
sliko v vidnem polju. S takšno vodoravno pozicijo glave, pri dvignjeni bradi lahko zajamemo maksimalno vidno 
polje. Teža čelade je od dveh do treh kilogramov. Bolj nagibamo čelado dol v naprej, večja je obremenitev vratnih 
vretenc. Bolečine v vratu so neizogibne.  
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RAZPORED MINIMALNIH UČNIH UR 

  1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja         SKUPAJ     
UR       R-dnevna R-nočna R-AC/HC drugo skupaj 

AM 2 uri 6 ur 0 0 0 8 ur 8 ur 16 
A1 4 ure 6 ur       10 ur 10 ur 20 

A2 4 ure 4 ure 2 uri                      
70 km 

0 2 uri                      
70 km 

8 ur 12 ur 20 

A 4 ure 4 ure 
2 uri                      

70 km 
0 

2 uri                      
70 km 

8 ur 12 ur 20 

  
TERMINI NOČNIH RELACIJ TER PROGRAM USPOSABLJANJA 
 
januar, februar, november in december marec, september in oktober april, maj, junij, julij in avgust: 
        od 17:00 do 7:00                                   od 19:00 do 6:00                  od 20:00 do 5:00 
 

 
PRVA STOPNJA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

 
1.1 Priprava na vožnjo  
Priprava na vožnjo in tehnična preveritev vozila: 
- tehnični podatki o vozilu  

 tip vozila,  
 prostornina motorja,  
 moč, masa vozila,  
 tlak v pnevmatikah. 

− preveriti stanje 
 pnevmatik,  
 zavor, 
 krmilnega mehanizma,  
 verige,  
 nivoja olja v motorju,  
 svetilk in žarometov,  
 zvočnih in opozorilnih naprav,  
 kontrolnih luči na armaturni plošči in stikala za ustavitev v sili.  

− pravilno namestiti zaščitno opremo  
(zaščitna oblačila, motoristični škornji oziroma drugo zaščitno obuvalo, zaščitna čelada in rokavice). 
Preizkus zgoraj omenjenih zahtev je obvezen pri opravljanju izpita iz kategorij A1, A2 in A. 
 
1.2. Učenje spretnosti manevriranja in vožnje z vozilom 
Izvedbe posebnih elementov in učenje obvladovanja tehnike vožnje z motornim kolesom.  
 
1.2.1. Izvedba elementa HOJA OB VOZILU 
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Operacije: 
− naslonitev motornega kolesa na stojalo in z njega  
(kandidat mora pri izvedbi operacije pravilno postaviti motorno kolo s stojala in sesti nanj, nato sledi sestop in 
ponovna postavitev motornega kolesa na stojalo kjer lahko kandidat uporabi naslon ali stojalo. Postavitev je 
pravilno izvedena tudi v primeru, da kandidat sedi na motornem kolesu, izvede operacijo postavitve in sestopi). 
− premikanje motornega kolesa brez pomoči motorja s hojo ob vozilu  
(kandidat potiska motorno kolo ob svoji levi strani in pri tem obvozi levi stožec, nato še desnega, poravna motorno 
kolo z osnovno linijo in zaključi z operacijo).  
− parkiranje motornega kolesa na stojalo.  
Kandidat mora izvesti nalogo zapustitve motornega kolesa. Motorno kolo nasloni na naslon ali ga postavi na 
stojalo, zaščiti motorno kolo proti premiku in padcu ter izklopi vse porabnike. Kandidatu pokažemo kako pobrati 
motor s tal.  
− nastavitev ogledal in določitev mrtvih kotov. 
Kandidata naučimo pravilno in smiselno nastaviti ogledala. Pri nastavitvi poudarimo pomen mrtvih kotov in temu 
prilagodimo nastavitev ogledal zlasti pri menjavi voznega pasu ali pred prehitevanjem.  
 
1.2.2. Izvedba operacije SPELJI - USTAVI  
Izvaja se dinamičen start in ustavitev. Po vsakem startu postavi kandidat obe nogi na stopalki. Ob vsaki ustavitvi 
pa se opre izmenično na levo in na desno nogo. Operacije zaviranja se izvedejo štiri krat in pri tem kandidat 
uporablja samo prednjo zavoro. Operacija se izvaja v koridorju širine 1 metra in dolžine 16 m. Kandidat se mora 
na vsake 4 metre ustaviti pred črto oziroma označbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kandidata naučimo vožnje z eno roko, tako, da drži krmilo samo z levo ali samo z desno roko medtem, ko vozi 
naravnost ali v blagem zavoju, obrača glavo in nakazuje smer. Naučimo ga menjave prestavnega razmerja, pravilno 
uporabo sklopke in uporabo prednje in zadnje zavore.  
 
1.2.3. Izvedba elementa OSMICA 
Kandidat z izvedbo tega elementa pokaže obvladovanje prehajanja iz enega kroženja v drugo kroženje ob 
obveznem nagibu motornega kolesa (osmica). Pri izvedbi operacije morajo biti noge na stopalkah. Kandidat ne 
sme nekontrolirano zapeljati iz označenega območja za izvedbo osmice in se ne sme dotikati ali premikati stožcev. 
Nagib motornega kolesa v zavoju mora biti usklajen s hitrostjo. Operacija se izvede trikrat zaporedoma.  
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Med manevriranjem v osmici kandidata učimo menjavo pogleda levo/desno in pogled v vzvratno ogledalo. Po 
možnosti naj se uči nakazati spremembo smeri z utripalko.  
 
Kandidatu pokažemo U način obračanje vozila na ravnem in v klancu. Naučimo ga ustavljanja in speljevanja v 
klancu ob souporabi zadnje ali prednje zavore.  
Posebnost vožnje po klancu navzdol mu razložimo ustno ali pokažemo pri vožnji na drugi stopnji. 
 
1.2.4. Izvedba elementa DALJŠI ARITMIČNI SLALOM 

Usposobiti izvedbo vožnje med stožci. Kandidat zavija med stožci levo in desno pri hitrosti najmanj 30 km/h in 
mora imeti noge položene na stopalkah. Pri izvedbi ne sme premakniti ali podreti stožca, ne sme izpuščati 
stožcev, ne sme zapustiti koridorja stožcev za več kot en meter in se ne sme dotikati tal z nogami. Operacijo 
izvede enkrat. Prvi štirje stožci v elementu so postavljeni na razdalji 9 m, zadnja dva pa na razdalji 7m. 
 
1.2.5. Izvedba elementa IZOGNITEV OVIRI S PREDHODNIM ZAVIRANJEM 

Usposobiti kandidata nenadnega izogibanja oviri pri hitrost najmanj 50 km/h. Ko kandidat pridobi omenjeno 
hitrost se mu z roko signalizira na kateri strani je ovira. Kandidat mora v tem trenutku reagirati in pričeti močno 
zavirati z obema zavorama, hkrati izklopi sklopko, ko pade hitrost na približno 30 km/h preneha zavirati, in se 
prične umikati oviri. Pogled kandidata mora biti usmerjen v smeri izogibanja in ne v oviro. Kandidat pri izvedbi 
operacije ne sme premakniti ali podreti stožca, uporabljati mora obvezno obe zavori, ne sme imeti premajhne 
hitrosti in se z nogami ne sme dotikati tal. Po končanem manevru se mora pravočasno vrniti v prvotno linijo 
vožnje. Element se izvede dva krat. Izbira na kateri strani je ovira in lahko v več poizkusih izberete tudi isto stran. 
 
1.2.6. Izvedba elementa ZAVIRANJE V SILI 
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Element zaviranja v sili kandidat izvede tako, da z motornim kolesom pridobi hitrost najmanj 50 km/h, nato na 
določeni točki prične močno zavirati z obema zavorama do popolne ustavitve. Element izvede kandidat dva krat. 
Zavorna pot pri prvem poizkusu ne sme biti daljša od 12 m, pri drugem poizkusu pa ne daljša kot 10 m. Med 
zaviranjem zavore ne smejo blokirati (dopustna je blokada zadnje zavore, ni pa priporočljivo). Ocenjevalec pri 
tem elementu ocenjuje izurjenost kandidata pri uporabi prednje in zadnje zavore, smer gledanja in položaj voznika 
na motornem kolesu. 
 
1.2.7. Izvedba elementa POLŽJA VOŽNJA NARAVNOST 

Hitrost preizkušanja tega elementa je 5 km/h. Kandidat ne sme imeti več kot 0,3 m odklona od premice. Noge 
morajo biti na stopalkah, kandidat pa mora paziti na pravilno koordinacijo gibov pri upravljanju sklopke plina obeh 
zavor in krmila. Vožnja mora biti čimbolj enakomerna brez nepotrebnega pospeševanja in zaviranja. Dolžina 
preizkusa je 15 m. 
 
1.2.8. Izvedba elementa SLALOM PRI POČASNI POLŽJI VOŽNJI 

Kandidata naučimo voziti slalom med stožci pri hitrosti 5 km/h. Obe nogi mora imeti na stopalkah za noge. Pri 
izvedbi elementa mora kandidat pravilno uporabljati sklopko, plin in zavore. Pogled kandidata je usmerjen vedno 
na naslednji stožec in ne na tistega, okoli katerega pelje. Kandidat se ne sme dotikati tal z nogami, ne sme 
premakniti ali podreti stožca, ne sme izpustiti stožca in ne sme zapustiti koridorja stožcev za več kot 1m. Slalom 
se izvede s sedmimi stožci. Preizkus se izvede enkrat. 
 
1.2.9. Izvedba elementa IZOGNITEV OVIRI BREZ UPORABE ZAVOR 
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Usposobiti kandidata, da se mora nenadno odločiti in izogniti oviri pred seboj. Element se preizkusi dvakrat, 
najprej pri hitrosti najmanj 30 km/h in nato še pri hitrosti najmanj 50 km/h. Ko je kandidat pridobil omenjeno 
hitrost mu učitelj vožnje z roko signalizira na kateri strani je ovira. Kandidat mora v tem trenutku reagirati, izklopi 
sklopko in se hkrati prične umikati oviri. Pogled kandidata mora biti usmerjen v smeri izogibanja in ne v oviro. 
Kandidat pri izvedbi operacije ne sme premakniti ali podreti stožca, ne sme imeti premajhne hitrosti in se z 
nogami ne sme dotikati tal. Po končanem manevru se mora pravočasno vrniti v prvotno linijo vožnje. Član izpitne 
komisije naključno izbira na kateri strani je ovira in lahko v obeh poizkusih izbere tudi isto stran. 
1.2.10. Ponovitev vseh elementov s samooceno SAMOOCENJEVANJE  
Kandidat samostojno ponovi vse elemente in poda svoje kritično mnenje oziroma pove kateri elementi in gibi mu 
bolj ali manj ležijo. Iz pogovora s kandidatom izvemo stopnjo samozavesti, usposobljenosti in elemente, ki jih 
moramo okrepiti.  
 
Obveznost preizkusa spretnosti z vozilom 
Opisani elementi preizkusa spretnosti v točkah od 1.2.1. do 1.2.9. se izvajajo različno, glede na vrsto izpita in sicer: 
− za kategoriji A1 in A2 se obvezno preizkušajo elementi opisani v točkah 1.2.1.do 1.2.6. 
− za kategorijo A se obvezno preizkušajo elementi opisani v točkah 1.2.1. do 1.2.9. 
Kandidat mora imeti dovolj časa, da lahko neovirano opravi vse predpisane elemente preizkušanja priporočeno pa je, da se 
preizkus spretnosti opravi v roku 15 minut. 
 
Obnašanje v prometu 
Kandidata usposobimo za samostojno vožnjo v prometu. Kandidati morajo v običajnih prometnih situacijah izvesti 
vse operacije popolnoma varno ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, predpisov in pravil, ki veljajo v cestnem 
prometu. 
Elementi učenja v prometu 
Kandidata naučimo izvajanje naslednjih elementov: 

- Vključevanje v promet, speljevanje po ustavitvi v prometu, speljevanje iz parkirnih prostorov, zapustitev 
oziroma izhod iz prometne žile.  

- Vožnja po ravnih cestah različnih kategorij v naselju in izven naselja vključno z enosmernimi cestami in 
ozkimi prehodi.  

- Vožnja skozi ovinke (na cestah različnih kategorij v naseljenih in nenaseljenih krajih).  
- Vožnja po različnih vrstah križišč, kjer se ugotavlja kandidatova usposobljenost približevanja in prečkanja 

križišč in razcepov.  
- Spreminjanje smeri vožnje v levo in v desno, spreminjanje smeri vožnje po prometnih pasovih.  
- Vožnja skozi cestne predore. Vožnja po hitri cesti in avtocesti, približevanje in izhod s takšnih cest, 

vključevanje s pospeševalnega pasu in zapuščanje z uporabo zaviralnega pasu (obvezen element). Vožnja 
mimo ovir, vožnja vzdolž ovir (več parkiranih vozil), prehitevanje (tudi hitrejših vozil kadar je to mogoče), 
srečevanje z nasproti vozečimi vozili in ravnanje kandidata kadar ga prehitevajo druga vozila.   

- Vožnja po klancu navzgor in navzdol (če je možno po daljših klancih).  
- Vožnja po krožnih križiščih, prečkanje železniške proge, prečkanje prehodov za pešce in kolesarskih pasov, 

vožnja mimo avtobusnih postajališč.  
- Izvršitev varnostnih ukrepov ob zaključku vožnje in sestopu iz motornega kolesa. 

Obveznost preverjanja elementov preizkušanja v prometu 
Pri opravljanju izpita za kategoriji A1 in A2 se obvezno preizkušajo vsi elementi, ki so našteti zgoraj. 
Pri opravljanju izpita za kategorijo A se prav tako preizkušajo vsi elementi, ki so našteti zgoraj, obvezno pa je 
potrebno preizkusiti tudi speljevanje na klancu in polkrožno obračanje na klancu, ki se izvede na neprometni ali 
manj prometni površini. Več poudarka je potrebno dati na vožnjo skozi ovinke, vožnjo pri večjih hitrostih izven 
naselja in na vožnjo po avtocesti. 
Dolžina preizkusa in prevožena razdalja mora biti takšna, da se lahko oceni kandidatova spretnost in obnašanje v 
prometu. Čas namenjen za vožnjo v prometu ne sme biti krajši od 25 minut pri opravljanju izpita za kategoriji A1 
in A2. Čas namenjen za vožnjo v prometu pri opravljanju izpita za kategorijo A ne sme biti krajši od 30 minut. Čas 
namenjen za vožnjo ne vključuje časa, ki je porabljen za sprejem kandidata, pripravo in tehnično preveritev vozila, 
za preizkus spretnosti z vozilom in za končno analizo izpitne vožnje. Dolžina preizkusa je lahko tudi krajša v 
primeru, da kandidat na izpitni vožnji ogroža svojo varnost ali varnost drugih udeležencev v prometu ali pa je storil 
takšno napako, ki se oceni z negativno oceno. 
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Dodatne vaje za kategorijo A1, A2 in A vključene v vajah 1.1 – 1.4 
KATEGORIJA   VAJE POMEN 
A    A.1 Uporaba zaščitnih potrebščin (oblačila, obutev, čelada, 

rokavice). 
A    A.2 Pravilni sedežni položaj, pravilen položaj motorista ter pravilen 

Način vodenja in obvladovanja krmiljenja motornega kolesa. 
A    A.3 Dejavniki tveganja, povezani z dinamiko in hitrostjo kolesa z  

motorjem, v naselju. 
A    A.4 Vidnost voznikov motornih koles, koles z motorjem in štiri- 
     koles za druge uporabnike cest. 
A    A.5 Dejavniki tveganja, ki se nanašajo na različne razmere na cesti 

(posebna pozornost spolzkim delom, kakršni so pokrovi odtočnih kanalov, 
tramvajski in železniški tiri, talne označbe, makadam, prašno vozišče, 
različna granulacija asfaltne površine, poškodovano vozišče…). 

A    A.6 Mehanski vidiki v zvezi s prometno varnostjo (dodatna 
pozornost na stikalu za ustavitev v sili). 

B1 A.7 Značilnosti štiri-kolesa in dejavniki tveganja povezani z  
  Načinom vožnje – vožnja v krivinah, zaviranje, krmiljenje … 

(samo za kategorijo B1). 
 

DRUGA  STOPNJA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 
 

Drugi del usposabljanja poteka na manj prometnih površinah. Glede na to, da se vozniške sposobnosti kandidatov 
na drugi stopnji šele razvijajo, je primerno, da jih utrjujemo ves čas tako, da se vračamo na elemente, ki smo jih 
že predelali. Te elemente vključujemo naključno, glede na potrebo po ponavljanju in glede na situacije, ki med 
usposabljanjem nastajajo.  V drugi učni stopnji je poudarek na poučevanju vožnje z ustreznim opazovanjem in 
predvidevanjem prometnega dogajanja okoli vozila. Za poučevanje uporabimo manj prometne površine in manj 
gost promet.  Stalno mora popravljati kandidatovo tehniko vožnje in pomanjkljivosti takoj in dosledno odpravljati.  
Vsebina druge učne stopnje je: stalno spremljanje in opazovanje prometa pred seboj, za seboj in bočno, 
predvidevanje, odločanje in reagiranje, povečanje hitrosti, zmanjšanje hitrosti, zavijanje, izogibanje, nakazovanje 
spremembe smeri in menjava lege vozila.  

  
 
 
 
                                                                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTROLIRAJ SMER GIBANJA VOZILA 

ŠČITI SVOJ PROSTOR OKOLI SVOJEGA VOZILA 

PAZI KAJ SE DOGAJA ZA VOZILOM 

OPAZUJ OKOLICO OKOLI VOZILA 
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Vaja 2.1 - Vključevanje v promet in vožnja po manj prometnih cestah zunaj naselja 
Ta vaja nadgrajuje spoznanja iz prve stopnje. Kandidat spoznava speljevanje, pospeševanje, zaviranje in ostale 
manevre in jih med seboj smiselno povezuje v situacijah, ki mu jih pripravi učitelj vožnje. Ker je to prvi kontakt 
kandidata z ostalimi udeleženci v prometu, je pomembno, da kandidat spremlja, opazuje, sprejema in poizkuša 
razumeti dogajanje okoli sebe. Pri tej uvodni vaji naj učitelj večkrat uporabi informativno metodo poučevanja in 
naj kandidata obvešča o vseh možnih nevarnostih med vožnjo. Naučimo ga pravilno uporabljati svetlobne in 
zvočne opozorilne znake in ustreznega predvidevanja in reagiranja v nevarnih situacijah. Kandidata je potrebno 
naučiti kako  opazovati, kaj pričakovati in kako reagirati v vseh, ne samo nevarnih situacijah. 

Ta vaja je za kandidata velika psihološka obremenitev in učitelj vožnje mora ves čas natančno opazovati reakcije 
in psihološko stanje kandidata. Paziti mora, da kandidata ne preobremeni, prestraši ali da kako drugače ne 
povzroči njegove blokade gibanja in razumevanja situacije. 

Učitelj s kandidatom ponovi, kakšne linije vožnje pozna (smerno vozišče, prometni pas) in kako se po njih vozi. Ob 
tem obdela tudi prometne pasove na enosmernih cestah in pravilno razvrstitev na njih. Začetek vožnje po cesti z 
redkejšim prometom vsebuje vključevanje v promet, ki mora biti opravljeno previdno in s primerno spretnostjo 
glede na okoliščine in gostoto prometa. Kandidat mora biti ves čas pozoren, da s svojim vključevanjem v promet 
ne ovira drugih udeležencev. Vključitev v promet mora nakazati s smerno utripalko. Pri učenju vožnje preko 
prevoja ceste, po klancu / strmini navzgor in navzdol, izbere učitelj cesto z večjim nagibom. Učitelj vožnje naj 
usmerja vožnjo tako, da kandidat sam doživi obnašanje vozila na klancu, na primer, kadar je sklopka stisnjena.  

Dinamika vožnje 
Primerna dinamika vožnje - odločno in prilagojeno vožnjo, s poudarkom na prilagoditvi hitrosti in manevrov vozila 
različnim zunanjim pogojem: svetlobnim pogojem (dan, noč, mrak, megla, močno deževje, močno sneženje), 
vremenskim pogojem (suho, deževno, sneg, poledica) in cestnim pogojem (grob asfalt, beton, kocke, tirnice, 
obrabljen asfalt, makadam). 

2.1.  Vključevanje v promet in vožnja po manj prometnih cestah zunaj naselja 

Kandidat se usposobi za:  
- varno vključevanje v promet s poligona, kolovozne poti ali druge neprometne 

površine,  
- pravilno uporabo smernih utripalk,  
- opazovanje prometa pred vozilom ter z uporabo vzvratnih ogledal ob vozilu in 

za njim,  
- predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti na območju mrtvih kotov v 

neposredni bližini vozila ali poleg njega,  
- ohranitev pravilne lege in hitrosti vozila na smernem vozišču,  
- prepoznavanje nevarnosti pri vožnji po cestah zunaj naselja,  
- predvidevanje dejanske nevarnosti,  
- pravilno zaviranje pri večjih hitrostih,  
- pravilno oceno varnostne in minimalne varnostne razdalje,  
- pravilno oceno razdalje med vozili,  
- pravilno pospeševanje in zmanjševanje hitrosti (enakomerno pospeševanje 

vozila in prestavljanje v višje prestave pri nizkih vrtljajih motorja oziroma 
zmanjševanje hitrosti z uporabo delovne zavore, odvzemom plina in 
prestavljanjem v nižje prestave),  

- vožnjo mimo ovire na vozišču,  
- vožnjo prek nevarnega prevoja ali večje grbe na cesti,  
- vožnjo po cesti skozi gozdnato območje,  
- vožnjo po klancu navzgor in navzdol,  
- speljevanje na klancu (naprej oziroma vzvratno), 
- srečanje na zoženem delu ceste,  
- pravilno uporabo zvočnih in svetlobnih opozorilnih znakov. 
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Opazovanje in predvidevanje: kandidat si mora najprej pridobiti vidno informacijo 
(informacijo, ki jo pridobi na podlagi opazovanja). 

Vidna informacija obsega smer (cilj) gibanja vozila, linijo vožnje in bočni prostor. Če popolne vidne informacije ni, 
ker je smer pogleda omejena ali onemogočena, je potrebna takojšnja prilagoditev hitrosti (zaviranje), dokler ne 
pride do vzpostavitve popolne vidne informacije. Če je hitrost vozila večja, je tudi dotok vidne informacije hitrejši 
in obstoja večja možnost slabšega dojemanja informacije in posledično slabšega predvidevanja. V takih primerih 
je prav tako potrebno hitrost vozila zmanjšati, da se pridobi čas za obdelavo vidne informacije.  
Pomembno je, da učitelj vožnje ne opravlja le vlogo poučevalca vožnje kot take, ampak da kandidata nauči 
ustreznega opazovanja in predvidevanja prometa, kar predstavlja temelj bodoče varne vožnje kandidata.  
 
Vključevanje v promet in vožnja po manj prometnih cestah zunaj naselja  
S kandidatom se ponovi, kakšne linije vožnje pozna (smerno vozišče/prometni pas) in kako po njih vozi. Ob 
tem obdela tudi prometne pasove na enosmernih cestah in pravilno razvrstitev na njih.  
Uporabi: Pravilnik o prometni signalizaciji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varno vključevanje v promet  
Začetek vožnje po cesti z redkejšim prometom vsebuje vključevanje v promet, ki mora biti opravljeno 
previdno in s primerno spretnostjo glede na okoliščine in gostoto prometa. Kandidat mora biti ves čas 
pozoren, da s svojim vključevanjem v promet ne ovira drugih udeležencev. Vključitev v promet mora nakazati 
s smerno utripalko.  
Pred pričetkom te vaje je potrebno kandidatu učitelj razložiti, da se sedaj začenja srečevati z drugimi 
udeleženci v prometu. Pojasniti način vključevanja iz neprometne na prometno površino, lahko jo prvo izvede 
učitelj vožnje tako, da se s kandidatom ustavita na mestu, od koder imata pregled nad krajem vstopa na 
prometno površino. Skupaj s kandidatom skušata oceniti hitrost bližajočih se vozil, razdaljo med njimi in 
oddaljenost. Kandidat naj spozna, da postaja njegovo ravnanje v prometu odvisno od drugih udeležencev.  
Kandidat drži nogo na nožni zavori ali pa naj uporablja parkirno zavoro. Izbere naj ustrezno prestavno 
razmerje (prva prestava), vključi ustrezno smerno utripalko in opazuje promet na cesti, na katero se vključuje 
(levo, desno, levo in po speljevanju ponovno desno) in izbere ustrezno prazno mesto v prometnem toku. 
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Zavzame ustrezen položaj na prometnem pasu ali smernem vozišču (sredina prometnega pasu; desna 
polovica smernega vozišča) in ustrezno pospešuje vozilo do primerne hitrosti, tako da ne ovira za seboj 
vozečih vozil. 
 
Vožnja po manj prometnih površinah izven naselja 
Med učenjem vožnje po cesti zunaj naseljenega kraja kandidata postopoma privajamo na večjo hitrost in 
smer gibanja  vozila (vozilo ne sme vijugati – potrebno je znanje vožnje z eno roko na volanu).  
Učitelj vožnje kandidata navaja tudi na primerno dinamično vožnjo v zavojih (ovinkih, križiščih) ceste. 
Kandidat naj vozilo pospešuje po koncu zavoja, ko se vozilo izravna oziroma ima smer gibanja naravnost.  

Spremljanje oziroma opazovanje poteka ceste, prometne signalizacije in morebitnih ali dejanskih nevarnosti.  
Opazovanje prometa pred seboj, za seboj z uporabo vzvratnih ogledal in bočno, ob sebi 

 (neposredni pogledi v bočni prostor oziroma v »mrtvi kot« ogledal), je eden od ključnih elementov varne 
vožnje. 

 
Pospeševanje in zmanjševanje hitrosti:    pospešeno zaviranje  /  zaviranje z motorjem 
Če želi kandidat zmanjšati hitrost vozila ali se ustaviti, je potrebno to storiti tudi s prestavljanjem v nižjo prestavo, 
kjer upor motorja poskrbi, da se vozilu zmanjša hitrost. To je zaviranje z motorjem. Na dolgem spustu je 
priporočljivo, da kandidat za ohranjanje hitrosti koristi zaviranje z motorjem, saj bo sicer sčasoma lahko pregrel 
zavore. 
Zaviranje z motorjem uporabimo vedno pri odločnih zmanjševanjih hitrosti, pri tako imenovanem pospešenem 
zaviranju. Če kandidat želi močneje zmanjšati hitrost, mora zavirati "pospešeno", to je hkrati z motorjem in 
delovno zavoro. Ob primernem stalnem pritisku na zavorni pedal hkrati tudi prestavlja navzdol in po vsakem 
prestavljanju dvigne sklopko, da zavre tudi z motorjem. 
 
Uporaba smernih utripalk 
Voznik s smernimi utripalkami komunicira z drugimi udeleženci v prometu. Z njihovo pravilno uporabo izrazimo 
svojo namero spremembe lege vozila. Namero moramo izraziti pravočasno, že pred opazovanjem možnosti 
menjave lege, da nam menjavo lege drugi udeleženci lahko omogočijo. 
Kandidat mora biti pozoren, da smerne utripalke pravočasno izklopi, predvsem takrat, kadar se ne izklopijo same 
(zvočni opozorilni znak v vozilu). 
 
Ohranitev ustrezne lege pri večji hitrosti vozila na smernem vozišču 
Med pretikanjem prestav pazimo, da kandidat ne vijuga po cesti in da obvlada vožnjo samo z eno roko. Opozorimo 
ga, da se sila pri pretikanju prenaša z desne roke preko ramen na levo roko in od tod na volan, s katerim lahko 
kandidat posledično zaniha. Zato naj  bo  kandidat dobro naslonjen na sedež in naj volan ne drži krčevito. Med 
vožnjo naj kandidat poskusi  odpreti okno ali premakniti senčnik ter opraviti opravila, ki jih je včasih potrebno 
narediti med vožnjo. Pri teh opravilih kandidat ne sme izgubljati (spreminjati) smeri vožnje.    
Menjava lege vozila 
Pred vsakim premikom v levi ali desni bočni prostor vozila (menjava lege) se mora kandidat v vzvratnih ogledalih 
vedno  prepričati, da s pomikom vozila v levo ali desno ne bo povzročil nevarne situacije. Šele potem, ko se tudi s 
pogledom preko rame, na bok vozila prepriča, da nikogar ne ogroža ali ovira, lahko začne s premikom. Mrtvi koti! 

OGLEDALA in POGLED ->>> UTRIPALKE –>>>  POGLED OGLEDALA IN BOK ->>>  PREMIK 

Šele po opravljenem celotnem opazovanju sme kandidat začeti manever z vozilom (začeti obračati volan). 
Kandidatu pojasniti sistem zadrge. 
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Vožnja mimo ovire na vozišču 
Pri vožnji mimo kakršnihkoli ovir na vozišču ne smemo ovirati vozil, ki prihajajo iz nasprotne smeri, niti voziti preblizu 
ovire (premajhna bočna varnostna razdalja). Kandidata opozorimo na pravočasno opazovanje za menjavo lege. 
Pojasnimo pomen smernih utripalk in zavornih luči oziroma smernih utripalk. Opozorimo ga na luči za vzvratno 
vožnjo na vozilu, ki se ustavlja ali je ustavilo pred njim. Poudarimo nevarnosti, kot so: nenadno odpiranje vrat na 
ustavljenem vozilu, pešec ali vozilo, ki se nenadoma pojavi izza vozila. 
 
Srečanje na zoženem delu ceste 
Pri srečanju mora kandidat zagotoviti zadostno bočno varnostno razdaljo med svojim vozilom in vozilom, s katerim 
se srečuje. Če je potrebno, naj se umakne na desno na rob vozišča ali bankino, zmanjšati hitrost ali ustaviti vozilo.  
Na ozkem delu ceste, zoženem delu ceste ali cesti z velikim vzdolžnim nagibom (gorske ceste), kjer je srečanje 
oteženo, mora to storiti tisti voznik, ki to stori lažje. Na cesti z velikim vzdolžnim nagibom mora ustavi  tisti, ki vozi 
navzdol, razen kadar je tistemu, ki vozi navkreber, zaradi prometnih okoliščin to lažje storiti. 
Kadar mora na cesti  pri srečanju eno od vozil zapeljati vzvratno, mora to storiti voznik lažjega vozila.  
Med vožnjo po ozki cesti, se kandidata opozori, naj se na srečanje z drugim vozilom pravočasno pripravi tako, da 
se pomakne proti robu vozišča. Ob tem s kandidatom poizkusiti zapeljati nazaj, tudi v klanec navzgor in navzdol, 
da vadi manevre možnega izogibanja z nasprotnim vozilom. 
 
Vožnja preko prevoja ceste, po klancu navzgor in navzdol 
Pri učenju vožnje po strmini navzgor in navzdol izbere učitelj cesto z močnejšim nagibom. Učitelj vožnje naj 
usmerja vožnjo tako, da kandidat sam doživi obnašanje vozila na klancu, na primer, kadar je sklopka stisnjena.  
 
Vzvratna vožnja – PREMIK VZVRATNO 
Pri premiku vzvratno kandidat praviloma obrača samo glavo, da zmore opazovati dogajanje za in ob vozilu. Pri 
vzvratnem premiku pod kotom (levo ali desno) se praviloma uporablja smerne utripalke, namesti varnostnih, ki 
so praviloma namenjene vožnji vzvratno naravnost.  
 
Uporaba smernih oziroma varnostnih utripalk vzvratno je odvisna od namena vožnje – kadar pride do manevra 
zavijanja pod kotom (pri obračanju, izogibanju, parkiranju) se praviloma uporablja smerne utripalke. Kadar pa 

gre za vožnjo naravnost vzvratno, se uporabljajo varnostne utripalke. 
 
Pravilna uporaba svetlobnih in zvočnih opozorilnih znakov 
Kandidat mora z drugimi udeleženci komunicirati poleg smernih in varnostnih utripalk tudi s svetlobnimi in 
zvočnimi opozorilnimi znaki. Znaki (signali), ki jih daje pred, med in po vožnji morajo biti logični in enoznačni. Znaki, 
ki so namenjeni drugemu ali drugim udeležencem v prometu morajo biti pravočasno, jasno in nedvoumno 
izraženi, da ne prihaja do nepravilnih sporočil drugim prometnim udeležencem.            
Podučiti kandidata, kako pravilno ravnati z vsemi možnimi sredstvi komuniciranja z drugimi udeleženci cestnega 
prometa. Predvsem mu je potrebno ponazoriti pomembnost uporabe svetlobnih opozorilnih znakov (bleščeče 
luči, zavorne luči in  luči za meglo), pomembnost zvočnega opozorilnega znaka (otroci na cesti, ob cesti ali drugi, 
ki niso pozorni na gibajoče vozilo), pomembnost varnostnih utripalk (kdaj, kje in zakaj se  uporabljajo) ter  smernih 
utripalk (njihova pravočasna in natančna uporaba).  
 
Komuniciranje z očmi (z neposrednim pogledom v oči drugega prometnega udeleženca) ali z rokami naj kandidat 
uporablja smiselno in logično, saj je taka komunikacija iz vozila lahko slabo vidna, velikokrat pa razjasni situacijo, 

ko po običajnem signaliziranju drugi udeleženci še vedno ne razumejo kandidatove namere. 
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Ustrezno predvidevanje in reagiranje v nevarnih situacijah 
Predvidevanje je sposobnost, da na podlagi opazovanja presodimo dejanja drugih udeležencev v prometu in 
ugotovimo, kaj bodo storili. 
Za predvidevanje je pomembno, da kandidat ve: 
- KAKO  OPAZOVATI ? 
- KAJ PRIČAKOVATI ?, 
- KAKO REAGIRATI V NEVARNIH  SITUACIJAH. 
Predvidevanje in pravilno reagiranje sta bistveni sestavini defenzivne vožnje. Učitelj vožnje naj za začetek navede 
primere, kjer so predvidena dejanja najbolj očitna (kolesar, ki pelje proti luži; žoga, ki prileti na cesto; senca ljudi 
za vozilom…). 
Kandidat mora predvideti situacije, zato mora preverjati linijo svoje vožnje daleč naprej, gledati ustrezno daleč in 
na široko pred vozilo. Ob tem mora pridobiti informacije o dogajanju v prostoru, o spremembah v prostoru in 
preverjati vidne površine prostora in mrtve kote v prostoru. 
Kandidat mora spoznavati tveganja, tako možna kot tista posebno kritična. Zaznati mora možne točke trčenja, 
križanja prometnih tokov, ovinke cest, potrebne prilagoditve hitrosti in prilagoditve položaja vozila.  
Po spoznanem tveganju mora kandidat sprejeti odločitev, kako bo reagiral in ukrepal glede na zaznano tvegano 
situacijo. Gibanje, linijo vožnje in hitrost vozila mora spremeniti glede na: nevarnost, spremenjene pogoje vožnje, 
cestno površino in fizikalne zmožnosti vozila (meja zdrsa). 
 
Vaja 2.2 - Vožnja po manj prometnih površinah izven naselja 

Je zelo obsežna vaja, ki vsebuje veliko elementov, ki jih je primerno razdeliti v smiselne celote. Med 
učenjem vožnje po cesti zunaj naseljenega kraja kandidata postopoma privajamo na večjo hitrost in smer gibanja  
vozila. Učitelj vožnje kandidata navaja tudi na primerno dinamično vožnjo v zavojih (ovinkih, križiščih) ceste. 
Kandidat naj se nauči prilagajanja hitrosti pred zavojem in dinamičnega pospeševanja iz zavoja. Spremljati in 
opazovati mora potek ceste, prometno signalizacijo in možnost pojava nevarnosti ali drugih izrednih dogodkov. 
Naučimo ga opazovati promet pred vozilom in uporabo vzvratnih ogledal za opazovanje prometa za in ob vozilu. 
Razumeti mora kaj so bočni mrtvi koti in pogled na levo ter desno čez ramo, kot eden od ključnih elementov varne 
vožnje. Učimo ga pospeševanja in zmanjševanja hitrosti (zaviranja z motorjem). Med vožnjo mora izbrati primerno 
prestavo na dolgem spustu, da ne bi pregrel zavore. Učimo uporabo smernih utripalk in ohranitev ustrezne lege 
pri večjih hitrostih vozila na smernem vozišču. Med pretikanjem prestav pazimo, da kandidat ne vijuga po cesti in 
da obvlada vožnjo samo z eno roko. Naučimo ga pravilne menjave lege vozila in da se pred vsakim premikom v 
levo ali desno v vzvratnih ogledalih in s pogledom preko rame ali na bok prepriča, da ne bo povzročil nevarne 
situacije. Naučimo ga pravilnega opazovanja, pravilne najave menjave smeri in izvedbe manevra z vozilom.   

Kandidata naučimo pravilnega približevanja in razvrščanja pred križiščem ter vožnjo skozenj. Nauči naj se 
prilagajati  hitrost svojega vozila, se ustrezno razvrstiti na vozišču in po potrebi ustaviti pred prehodom za pešce 
ali pred prečno črto pred križiščem. Preveriti mora območje križišča, dogajanje za seboj in predvideti morebitne 
probleme pri vožnji skozi križišče. Pri zavijanju desno v križišču ga je potrebno opozoriti na pozornost pri prečkanju 
kolesarske steze, prehoda za pešce ali druge prometne površine in pravočasen bočni pogled v mrtvi kot. Pri 
zavijanju levo v križišču mora kandidat pustiti mimo nasproti vozeča vozila, ki vozijo naravnost ali zavijajo desno 
(pravilo srečanja). V križišču na prednostni cesti mora pri levem zavijanju ustaviti vozilo tako globoko v križišču, da 
omogoči čim večjo prepustnost prometa v sredini križišča. Kandidatu pojasnimo kaj in kje si točke možnega 
trčenja in od kod prihaja nevarnost.  
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Približevanje in razvrščanje pred križiščem in vožnja skozenj 

Ko se kandidat približuje križišču, mora prilagoditi hitrost svojega vozila, se ustrezno razvrstiti (menjati lego) in se 
po potrebi ustaviti pred prehodom za pešce ali pred prečno črto pred križiščem. Nadalje preveri območje križišča, 
dogajanje za seboj in predvidi morebitne probleme pri vožnji skozi križišče.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zavijanje desno ali levo v križišču  
Pri zavijanju desno v križišču je treba opozoriti na pozornost pri prečkanju kolesarske steze, prehoda za pešce 
ali druge prometne površine (pravočasen bočni pogled v mrtvi kot).  

2.2  Vožnja po manj prometnih cestah v naselju 

Kandidat se usposobi za:  
- opazovanje prometa pred vozilom ter z uporabo vzvratnih ogledal ob vozilu in 

za njim,  
- predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti na območju mrtvih kotov v 

neposredni bližini vozila ali poleg njega,  
- pravilno nakazovanje in spremembo lege na smernem vozišču,  
- prepoznavanje nevarnosti pri vožnji po cestah v naselju,  
- predvidevanje dejanske nevarnosti,  
- upoštevanje varnostne in minimalne varnostne razdalje,  
- približevanje in vožnjo prek prehoda za pešce,  
- približevanje in vožnjo prek kolesarske steze,  
- razvrščanje pred križiščem in vožnjo naravnost skozenj,  
- razvrščanje pred križiščem in zavijanje desno,  
- razvrščanje pred križiščem in zavijanje levo,  
- prehitevanje motoristov, kolesarjev in pešcev,  
- obračanje z uporabo stranske ceste, enakovredne ceste ali uvoza,  
- vožnjo mimo avtobusnih postajališč,  
- uporabo zvočnih in svetlobnih opozorilnih znakov. 
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Pri zavijanju levo v križišču mora kandidat pustiti mimo nasproti vozeča vozila, ki vozijo naravnost ali zavijajo 
desno (pravilo srečanja); v križišču na prednostni cesti je pri levem zavijanju potrebno ustaviti tako globoko v 
križišču, da omogočimo čim večjo prepustnost prometa (v sredini križišča).  
Na križišču, razen na krožnem, je menjava prometnega pasu prepovedana.   

 
Vaja 2.3 - Vožnja na križišču s krožnim prometom 
Pri vključevanju v krožno križišče kandidatu ni obvezno vklopiti desnih smernih utripalk, je pa priporočljivo zaradi 
drugih prometnih udeležencev. Vklopi pa jih obvezno, če je izvoz, po katerem želi zapustiti krožno križišče, prvi 
med izvozi in v neposredni bližini uvoza. Pri zapuščanju krožnega križišča kandidat s prehitrim vklopom pred uvozi 
zavaja voznike, ki se želijo vključiti v krožno križišče. S prepoznim vklopom tik pred izvozom pa tvega nalet vozil od 
zadaj in zmanjšuje prepustnost križišča, saj vozniki na uvozu čakajo v prepričanju, da bo nadaljeval vožnjo po 
krožišču. 

 
Vožnja na križišču s krožnim prometom 
Pri vključevanju na krožno križišče kandidatu ni obvezno vklopiti desnih smernih utripalk, je pa priporočljivo zaradi 
drugih prometnih udeležencev.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3  Vožnja na križišču s krožnim prometom 

Kandidat se usposobi za razvrščanje pred križiščem s krožnim prometom in vožnjo 
skozenj. 
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Vklopi pa jih obvezno, če je izvoz, po katerem želi zapustiti krožno križišče, prvi med izvozi in v neposredni bližini 
uvoza. 
Pri zapuščanju krožnega križišča kandidat s prehitrim vklopom (pred uvozi) zavaja voznike, ki se želijo vključiti na 
krožno križišče. S prepoznim vklopom (tik pred izvozom) tvega nalet vozil od zadaj in zmanjšuje prepustnost 
križišča (vozniki na uvozu čakajo, misleč, da bo nadaljeval vožnjo po krožišču). 

 

Vaja 2.4 - Vožnja mimo ovire na vozišču 
Kandidata moramo naučiti kaj so ovire na vozišču. Da pri vožnji mimo ovir ne smemo ovirati vozil iz nasprotne 
smeri, niti voziti preblizu ovire s premajhno bočno varnostno razdaljo. Kandidata opozorimo na pravočasno 
opazovanje in pravilno menjavo lege. Opozorimo ga na nevarnosti kot so nenadno odpiranje vrat na ustavljenem 
vozilu, pešce, ki skočijo na vozišče med parkiranimi vozili ali vozila, ki se nenadoma vključujejo med ustavljenimi 
vozili.  

Pri srečanju na zoženem delu ceste mora kandidat zagotoviti zadostno bočno varnostno razdaljo med svojim 
vozilom in vozilom, s katerim se srečuje. Če je treba, se je potrebno umakniti na desno, zmanjšati hitrost ali 
ustaviti.  

 
Vožnja mimo in prehitevanje 
Pred pričetkom učenja prehitevanja učitelj ponovi vožnjo mimo ustavljenega ali parkiranega  vozila ali 
drugega objekta na cestišču.  
Postopek prehitevanja je sestavljen iz treh zaporednih dejanj: 
 

                       DOHITEVANJE     >>>>         PREHITEVANJE        >>>>   VRAČANJE V IZHODIŠČNO LEGO 

 
To zahteva ustrezno dinamiko vožnje. Kandidat, ki namerava prehiteti vozilo, mora najprej ugotoviti, ali je 
razdalja do vozil, ki prihajajo iz nasprotne smeri, dovolj velika, preveriti, ali ga vozila, ki vozijo za njim, že 
prehitevajo in šele za tem začeti s prehitevanjem. Prehitevati začne na točki vsaj minimalne varnostne 
razdalje do prehitevanega vozila, med predhodnim dohitevanjem pa mora ustrezno povečati hitrost, tako da 
celoten postopek traja čim manj časa. 

 

 

 

2.4  Vožnja mimo ovir na vozišču 

Kandidat se usposobi za varno vožnjo mimo:  
- ovir pri delu na cesti,  
- otoka za pešce in drugih objektov na cesti,  
- ustavljenega ali parkiranega vozila,  
- območja parkiranih vozil,  
- ustavljenega vozila javnega prevoza potnikov,  
- ustavljenega vozila za prevoz otrok,  
- vozila, ki zavija levo,  
- ustavljene kolone vozil,  
- za varno vožnjo na območju umirjenega prometa. 
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Vaja 2.5 - Ustavljanje in parkiranje 
Ustavljanje in ustavitev vozila mora kandidat izvesti kontrolirano in z ustreznim opazovanjem. Naučimo ga 
ustavljanja ali parkiranje ob robniku in na parkirnem prostoru pod pravim kotom ali v smrekico.  
V tej vaji kandidata učimo pomena varnostne razdalje (naprej, nazaj in bočna varnostna razdalja). Kandidat  mora  
znati pravilno oceniti primerno varnostno razdaljo. Pozoren mora biti predvsem na to, da bo varnostna razdalja 
ustrezala pogojem vožnje.   
Vzvratno bočno parkiranje vadimo, kadar naletimo na mesto, kjer je med dvema parkiranima voziloma dovolj 
prostora še za eno vozilo. Pri učenju vzvratnega bočnega parkiranja izvajamo parkiranje praviloma po postopku, 
da se najprej ustavimo vzporedno zraven vozila, za katerim mislimo parkirati, na oddaljenosti 0,5 m od vozila, nato 
s polžjo vožnjo peljemo nazaj do točke, kjer se zadnje desno kolo izenači s skrajnim koncem parkiranega vozila 
(točka, ko kandidat s pogledom med sedeži v zadnjem desnem oknu ne vidi bočno parkiranega vozila). Na tej točki 
obrnemo volan do konca v desno. Sprednji konec vozila naj se umika v levo samo do kota 30 – 35 stopinj med 
voziloma. Ker kandidat ne zna oceniti tega kota, mu pojasnimo, da je to trenutek, ko skozi desno prednje okno v 
celoti vidi zadnjo stran bočno parkiranega vozila, predvsem njegovo zadnjo desno luč. V tem položaju začnemo 
izravnavo koles in po polževo peljemo nazaj proti robniku ali robu vozišča, do oddaljenosti 50 cm. Nato volan 
obrnemo do konca v levo, da se vozilo poravna vzporedno z robnikom ali robom vozišča.  

Ustavljanje in ustavitev  
Ustavljanje in ustavitev vozila morata biti izvedena kontrolirano, z ustreznim opazovanjem. Za preprečitev naleta 
od zadaj je potreben pogled kandidata v vzvratno ogledalo in po potrebi večkratni pritisk na zavoro. 
 
Ustavljanje ali parkiranje ob robniku in / ali na parkirnem prostoru 
V primeru, ko je med parkiranimi vozili dovolj prostora, med vožnjo naprej izbere primerno mesto, ustavlja 
in ustavi ob robniku pločnika (ustavljanje / parkiranje med dvema voziloma). Kandidata opozorimo na izbiro 
primernega prostora, dajanje pravilnih svetlobnih znakov, ustrezno hitrost in opazovanje ter pravilen položaj 
ter oddaljenost vozila ob bližanju in ustavitvi ob pločniku (največ 30 cm). 
 
Varnostna razdalja (naprej, nazaj in bočna varnostna razdalja) 
Kandidat  mora  znati pravilno oceniti primerno (varnostno) razdaljo. Pozoren mora biti predvsem na to, da 
bo varnostna razdalja ustrezala pogojem vožnje (svetlobni, vremenski; cestišče).  
Varnostna razdalja mora ne glede na vozne razmere omogočati, da lahko voznik zmanjša hitrost ali ustavi in s tem 
prepreči trčenje, če voznik, ki vozi pred njim, zmanjša hitrost ali ustavi; 
da se lahko voznik, ki prehiteva, varno vrne na izhodiščni prometni pas. 
Tudi bočno varnostno razdaljo mora znati kandidat pravilno oceniti (orientacija vozila v prostoru).  
 
Vzvratno bočno parkiranje 
Vzvratno bočno parkiranje vadimo, kadar naletimo na mesto, kjer je med dvema parkiranima voziloma dovolj 
prostora še za eno vozilo. Ponovno opozorimo na pravilno ustavljanje (ogledalo, smerne utripalke, zavora) 
ter bočno varnostno razdaljo. 

2.5  Ustavljanje in parkiranje 

Kandidat se usposobi za:  
- parkiranje na parkirnem prostoru pod kotom naprej in vzvratno,  
- parkiranje na parkirnem prostoru pod pravim kotom,  
- vožnjo in parkiranje v garažni hiši,  
- vzvratno bočno parkiranje na parkirnem prostoru.. 
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Kandidat naj parkira v označena parkirna mesta (bokse) smiselno, glede na smer približevanja. V pravokotna 
(glede na smer vožnje) parkirna mesta se parkira vzvratno, zaradi boljše preglednosti pri izvozu. 
Pri vzvratni vožnji iz parkirnega mesta naj kandidat posebej pazi na mimo vozeča vozila.  
Vadimo tudi vzvratno bočno parkiranje na enosmernih cestah z leve strani. 
Pri učenju vzvratnega bočnega parkiranja izvajamo parkiranje praviloma po postopku: najprej se ustavimo 
vzporedno zraven vozila (desna utripalka), za katerim mislimo parkirati, na oddaljenosti 0,5 m od vozila, nato s 
polžjo vožnjo peljemo nazaj do točke, kjer se zadnje desno kolo izenači s skrajnim koncem parkiranega vozila. V 
tej točki obrnemo volan do konca v desno. Sprednji konec vozila naj se umika v levo samo do kota 30 – 35 stopinj 
med voziloma. V tem položaju zravnamo kolesa in po polžje peljemo nazaj proti robniku ali robu vozišča, do 
oddaljenosti 50 cm do njega (potrebna vaja!), nato volan obrnemo do konca v levo, da se vozilo poravna 
vzporedno z robnikom ali robom vozišča. Ves čas je vključena desna utripalka. 
Pri učenju parkiranja v parkirno mesto (boks) pa izvajamo parkiranje praviloma! po postopku: najprej se ustavimo 
z vozilom na bočni razdalji 1 m in najmanj 2 m naprej od vozila, za katerim mislimo parkirati, z vozilom polžjo 
peljemo nazaj in postopoma vrtimo volan v desno. Pomagamo si z desnim zunanjim ogledalom, saj se moramo 
vozilu na skrajno desnem robu pod kotom 45 stopinj čim bolj približati (10 - 20 cm) in izenačiti zadnje desno kolo 
z desnim robom parkiranega vozila. Pazimo na objekte na levi strani našega vozila. Ko se vozilo izravna (vzporedno 
z parkiranim vozilom), izravnamo kolesa in zapeljemo do konca v parkirno mesto. 
 
Vaja 2.6 - Vožnja preko prehoda ceste čez železniško progo 
Kandidata učitelj vožnje opozori na posebno signalizacijo, ki opozarja na približevanje prehodu čez železniško 
progo. To so svetlobni in prometni znaki ter Andrejev križ. Učitelj opozori na posebno previdnost med 
približevanjem železniškemu prehodu. Pomembno je opazovanje dogajanja na železniški progi (pogled v levo in 
desno) in prometa za železniškim prehodom. Opozorimo ga na oblika terena, dovoz do proge, vremenske razmere, 
vidljivost.  

Kandidata tudi poučimo, na kaj mora biti pozoren in kako mora voziti v mestih, kjer je prevozno sredstvo tramvaj. 

 
Vožnja preko prehoda ceste čez železniško progo 
Kandidata učitelj vožnje opozori na posebno signalizacijo, ki opozarja na približevanje prehodu čez železniško 
progo: to so svetlobni  prometni znaki ter »Andrejev križ«. Na nezavarovanem železniškem prehodu (»Andrejev 
križ«) učitelj opozori na posebno previdnost z oziroma na preglednost prehoda (oblika terena, vremenske 
razmere). 
Kandidata tudi poučimo, na kaj mora biti pozoren in kako mora voziti v mestih, kjer je prevozno sredstvo 
tramvaj. 
 
Vaja 2.7 - Vožnja po enosmernih cestah 
Kandidata usposobimo za vožnjo po enosmernih cestah z enim ali več voznimi pasovi. Naučimo ga varne vožnje 
na območju enosmernega prometa za motorna vozila, kjer je enosmerna cesta kombinirana s kolesarsko stezo v 
nasprotni smeri in s parkirišči. Kadar se kandidat po enosmerni cesti približuje križišču, se mora pred križiščem na 
zadostni razdalji pravilno razvrstiti glede na smer zavijanja.  

2.6  Vožnja prek prehoda ceste čez železniško progo 

Kandidat se usposobi za približevanje in vožnjo preko:  
- zavarovanega prehoda ceste čez železniško progo,  
- nezavarovanega prehoda ceste čez železniško progo. 
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Opis in definicija enosmerne ceste. 

Definicija enosmerne ceste ni nikjer točno določena. Zakon o pravilih cestnega prometa govori o tem, kako je 
promet na cestni površini organiziran/določen. Zakon promet deli na dvosmerni in enosmerni. Zakon o javnih 
cestah v Uredbi o merilih za kategorizacijo javnih cest v 4. členu določa, da so občinske ceste javne ceste in niso 
kategorizirane kot državne ceste. Kategorizirane so kot lokalne ceste, ki so namenjene povezovanju naselij v občini 
z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in so pomembne za navezovanje prometa 
na ceste enake ali na ceste višje kategorije. Občine lahko lokalne ceste v naseljih razvrstijo v drugačne 
podkategorije in uvedejo ulični sistem.  
Geometrijske in tehnične elemente za vse kategorije cest se projektira glede na vozno-dinamične pogoje, razen 
za malo prometne ceste, kjer je dovolj, se zagotovi primerna prevoznost. Zato, ker je v večini primerov enosmerna 
cesta kategorizirana kot lokalna cesta in to kot malo prometna cesta ima zato lahko veliko različnih oblik in 
sestavnih delov. Obliko in konfiguracijo enosmerne ceste določajo mestne občine samostojno in neodvisno od 
Zakona od cestah. Sodobne mestne lokalne ceste z enosmernim prometom so postale kombinirana povezovalna 
območja. Na teh površinah govorimo o enosmernem prometu le za motorna vozila. V večini primerov so takšna 
območja kombinirana s kolesarsko stezo, avtobusno linijo, tramvajsko progo, po katerih promet lahko poteka v 
nasprotni smeri in s parkirnimi mesti. Mestne uprave v svojih normativih v večini primerov uporabljajo minimalno 
širino vozišča, ki znaša 3,5m. To je minimalna širina voznega pasu na območju enosmernega prometa za motorna 
vozila. Če po istem vozišču poteka kombiniran promet, enosmerno vozišče za motorna vozila in smerno vozišče v 
nasprotni smeri za kolesa kolesarska steza, je minimalna širina takšnega vozišča od 4,0 m do 4,5 m.  

Mestne občine kot upravljalci občinskih cest določijo omejeno hitrost na kombiniranih površinah z 
enosmernim prometom za motorna vozila. Vozišča, kombinirana s kolesarsko stezo, so po navadi v območju 
umirjenega prometa, kjer je hitrost že omejena na 30 km/h. Če so enosmerne ceste brez kolesarske poti iz 
nasprotne smeri in so na smernem vozišču parkirna mesta ali pas javnega prometa, je omejitev hitrosti na takih 
površinah 40 km/h, le redko 50 km/h.  

Enosmerne ceste so občinske povezovalne lokalne ceste. Mestna središča pri načrtovanju večje 
prepustnosti spreminjajo dvosmerne ceste v enosmerne. V velikih mestih niso redke enosmerne ceste z več 
voznimi pasovi, kombiniranimi s pasom za javni promet in parkirnimi mesti ob straneh. V tem primeru pa lahko 
mestna uprava določi tudi višje hitrosti od splošne omejitve skozi naselje 50 km/h. 

 
ENOSMERNA CESTA JE OBMOČJE ENOSMERNEGA PROMETA ZA MOTORNA VOZILA. 

Na tem območju lokalna skupnost organizira promet vseh udeležencev v prometu podobno kot v območjih 
omejene hitrosti ali na območju parkirišč.  
 

Ker enosmerna cesta ni cesta ampak je OBMOČJE, je potrebno pravila, ki veljajo na tem območju, preveriti 
preden zapeljete v takšno območje. 

 
Enosmerni promet na tem območju je lahko določen samo za ene udeležence. Za druge udeležence, kot so 
kolesarji, avtobusni promet, tramvaj, intervencijska vozila, taksi in podobno pa veljajo druga pravila.  

2.7  Vožnja po enosmernih cestah 

Kandidat se usposobi za varno vožnjo po enosmerni cesti in razvrščanje pred križiščem 
na:  
- dvosmernem vozišču in za zavijanje na enosmerno cesto,  
- enosmerni cesti in za zavijanje na dvosmerno vozišče,  
- enosmerni cesti in za zavijanje na enosmerno cesto. 
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Slika 01 - Primer enosmerne in dvosmerne ceste v naselju 

Zgornja skica prikazuje način, na katerega se izvedejo prehodi s ceste z enosmernim prometom v ceste z 
dvosmernim prometom in obratno. Na skici so postavljeni prometni znaki, ki določijo začetek in konec območja z 
enosmernim prometom ter prometni znak, ki nam pokaže smer enosmernega prometa na cesti, na katero se 
vključujemo.  
 
Prometna signalizacija, ki določa območja enosmernega prometa 
Začetek enosmernega prometa določajo prometni znaki za izrecne odredbe, znaki za urejanje cestnega prometa 
2407, 2407-1, 2407-2  - Enosmerna cesta 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Slika 02 – Prometni znak 2407     Slika 03 – Prometni znak 2407 – 1  in  2407 – 2   
    zrcalna postavitev (puščica v drugo smer) 

Znak 2407 se postavlja na začetek ceste ali ulice z enosmernim prometom na desni strani ali na obeh straneh. 
Veljavnost znaka je do preklica, do naslednjega križišča ali znaka začetek dvosmernega prometa. Enosmerne ceste 
se lahko združujejo z enosmernimi cestami, ki imajo promet v nasprotni smeri, tako da nastanejo vozišča z dvema 
smernima pasovoma. V tem primeru bi nas na takšno redko situacijo obvestil znak o dvosmernem prometu.  
Znak 2407 – 1 in 2407-2 se postavi v križiščih, kjer se enosmerni cesti priključi s strani druga cesta (glej skico 01). 
Znak se postavi na takšno mesto, da voznik, ki se približuje križišču z enosmerno cesto, od daleč vidi v katero smer 
je speljan promet. 
Enosmerna cesta je sestavni del ureditve prometa v naseljih. Prometnemu znaku Začetek enosmerne ceste je 
pogosto dodana dopolnilna tabla (glej sliko 04 in 05).  
Enosmerne ceste so lahko tudi večpasovne, ki jih mestne oblasti 
oblikujejo tako, da bi bil promet v eno smer čim bolj tekoč in 
prepusten. Vožnja po takšni enosmerni cesti se ne razlikuje od 
vožnje po vozišču z fizično ločenim smernim voziščem z več 
prometnimi pasovi. Za lažjo predstavo si predstavljamo, da 
promet v nasprotni smeri poteka po vzporedni cesti, ločitveni pas 
med vozišči pa so hiše, bloki in naselja. Na takšnih enosmernih 
cestah so lahko hitrostne omejitve višje in določene s prometnimi 
znaki.  
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Slika 04 – Znak 2407 z dopolnilno tablo 4222   Slika 05 – Znak 2407 -1 / 02 z dopolnilno tablo 4223 
Enosmerna cesta z največjo dovoljeno hitrostjo  Enosmerna cesta z največjo dovoljeno hitrostjo vozil 
vozil 30 km/h, kjer poteka dvosmerni    30 km/h, kjer poteka dvosmerni kolesarski promet. 
kolesarski promet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 06 – Znak 2424 Območje omejene hitrosti   Slika 07 - Znak 2425 Območje parkiranja  

Ta dva znaka sta zelo pogosto postavljena na istem drogu z znakom 2407. V tem primeru nas znaki obveščajo, da 
vstopamo v območje z enosmernim prometom in območje z omejeno hitrostjo ali parkirnimi mesti.  

Konec ceste ali ulice z enosmernim prometom določa prometni znak za izrecne odredbe, znak za 
prepovedi in omejitve 2201 - Prepovedan promet v eno smer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 08 – Znak 2201    Slika 09 - Dopolnilna tabla 4101 

Ta znak označuje da je cesta/ulica ali njen del, kjer je prepovedan promet za vsa vozila iz smeri, proti kateri je 
obrnjen znak. Na sliki 01 je vidno, da nam puščica na modri podlagi (vendar ne v krogu) pokaže smer enosmernega 
prometa. Na mestu, kjer se enosmerni promet seka z dvosmernim prometom, stoji znak 2201, ki nam pove, da ne 
smemo zapeljati v takšno ulico ali cesto, saj vozniki, ki vozijo v smeri enosmernega prometa ne pričakujejo, da bi 
jim kdo pripeljal nasproti. Temu znaku je lahko dodana dopolnilna tabla, znak 4101 Razdalja med znakom in 
začetkom dela ceste oziroma mestom, na katero se znak nanaša (Slika 08). To pomeni, da lahko zapeljemo v 
prepovedano smer, vendar samo do ponovitve znaka 2201.  

Obstaja še ena cesta ali prometna površina, ki ima lastnosti enosmernega prometa in kjer je velika 
nevarnost, če zapeljemo na to površino v napačno – prepovedano smer.  



 Učna mapa. 
 

Tomislav Iljaš Wolf – učitelj vožnje A in B kategorije 
FB: Goride Bob 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slika 10 – Napačna smer 
 
Znak za obvestila 3501 - Napačna smer spada med preventivne obvestilne znake. Velik je 1500 x 2500 mm (1,5m 
x 2,5m). Njegova višina je višja, kot je višina najvišjega košarkarja. Če se peljete proti temu znaku pomeni, da je 
nekaj zelo narobe in da z vašo vožnjo ogrožate poleg svojega še mnoga druga življenja. Znak vas opozarja, da ste 
zavili napačno in da peljete v napačno smer na avtocesto ali hitro cesto. Tudi na teh cestah vozniki, ki vozijo po 
ločenih smernih pasovih, ne pričakujejo prometa v nasprotni smeri.  
 
Razne oblike vozišč z enosmernim prometom.  

Slika 11 – Vertikalni prerez prometne površine z enosmernim prometom za motorna vozila. 
 

Slika 11 prikazuje tipično moderno ulico v vertikalnem razrezu, ki je zelo pogosta v vseh evropskih mestih. Takšen 
prerez je tipičen primer mestne arhitekture cestnih in uličnih povezav. V preteklosti je po takšnih cestah ali ulicah 
potekal dvosmerni promet. Mestne oblasti so promet po mestnih središčih in v naseljih preusmerile v enosmerne 
smeri in jih usmerile v krožne smeri. Po enih ulicah gor, po drugih dol. Že prej sem zapisal, da je enosmerni promet 
speljan po malo-prometnih cestah in ulicah. Definicija malo-prometne površine omogoča mestnim oblastem 
široko možnost samostojnega odločanja pri izbiri in oblikovanja prometa in prometne infrastrukture.   
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Slika 12 Različne variante ulic in cest z enosmernim prometom 
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Uvoz in vožnja po območju z enosmernim prometom 
Na območje z enosmernim prometom (cesta / ulica), kjer kolesarska steza iz nasprotne smeri ni označena in tudi 
ni drugega prometa iz nasprotne smeri, zapeljemo pazljivo. Začetek enosmernega prometa je označen z znakom 
2407 (01/02) Znak za enosmerno cesto. Zelo redko ta znak stoji samostojno. Zato je pomembno, da smo pozorni 
še na ostale znake in dopolnilne table na istem stebru.  

Slika 13 – Pogled v enosmerno cesto z dovoljene in z prepovedane smeri 
Slika 13 zgoraj nam prikazuje primer začetka enosmernega prometa v kombinaciji z mirujočim prometom. 
Prometni znak enosmerna cesta ima pogosto še dodane druge znake in dopolnilne table. Enosmerna cesta ni 
cesta ampak je OBMOČJE ENOSMERNEGA PROMETA za motorna vozila.   

V vsakem primeru po območju Enosmerne ceste vozimo z našim vozilo po sredini voznega, oziroma smernega 
pasu. Tudi če je na tem območju več prometnih pasov v isti smeri, se način vožnje ne razlikuje od vožnje po samo 
enem voznem pasu. Naša vožnja mora biti prilagojena omejitvi hitrosti na tem območju. Po območju vozimo s 
povečano pozornostjo, tako da opazujemo okolico pred seboj. V tem območju je veliko prikritih nevarnosti in pasti 
predvsem za voznika začetnika.  

Nevarnosti so: 
- Izstop ljudi iz ob boku parkiranega vozila. Voznik ali potniki nenadoma 

odprejo vrata in šele nato pogledajo nazaj, če se kdo približuje. Na tem 
območju po navadi vozni pas ni širok in ni potrebno, da se vrata 
parkiranega vozila odpro na stežaj.   
 
!!!! Opazujemo parkirana vozila in v primeru, da kdo sedi v vozilu, 
previdno nadaljujemo vožnjo tako, da je desna noga, ki je na pedalu 
plina pripravljena posredovati za na naglo zaviranje, če bi se pred 
našim vozilom odprla vrata parkiranega vozila.   

 
- Pešci na vozišču. Območja enosmerne ceste so v 

gostem naselju in mestnih središčih. To so lahko ozke 
ulice, kjer se po pločniku na obeh straneh giblje 
mnogo pešcev. V mestu vsi pešci ne prečkajo ceste 
prehodu za pešce. Če je le to možno, bodo pešci na 
tem območju cestišče prečkali tako, da se bodo med 
parkiranimi avtomobili zmuznili na drugo stran. Zato 
je na teh območjih potrebna izredna pazljivost. 

 
 !!!! Opazujemo pešce, ki stojijo med parkiranimi vozili. Opazujemo pešce, ki na pločniku pogledujejo v naši 
smeri (pogled žirafe). Previdno nadaljujemo vožnjo, tako da je desna noga pripravljena na naglo zaviranje. 
Po potrebi ustavimo, da ne poškodujemo pešcev med njihovim nepremišljenim in nespametnim 
prečkanjem ceste.   
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- Kolesarji, ki se vozijo v naši smeri. Ko zapeljemo na območje 
enosmernega prometa, se na njem pred nami že odvija promet. 
Del tega prometa so kolesarji, ki vozijo v isti smeri. Ti naj bi vozili 
ob desnem robu vozišča ali voznega pasu. Vendar je to bolj izjema, 
kot pravilo. Tudi kolesarji se borijo z ljudmi, ki izstopajo iz 
parkiranih vozil in s pešci, ki tečejo preko vozišča, zato dostikrat 
vozijo po sredini vozišča ali pa nekontrolirano vijugajo levo desno.  

 
!!!! Če kolesar vozi umirjeno po desnem robu in je njegova vožnja zelo počasna (10km/h), ga lahko 
obvozimo po načelu izogibanja ovire (Vaja 2.4). Če je njegova hitrost višja ali če se s kolesom vozi po sredini, 
vozimo za njim na primerni varnostni razdalji. Opozarjanje z zvočnim signalom v naselju ni dovoljeno.  
 
!!!! Nepravilna vožnja kolesarjev po enosmerni cesti je naša prometna stalnica. Kandidata učimo kako 
pravilno pričakovati nevarne situacije. Nevarnih situacij, ki so jih povzročajo drugi udeleženci v prometu 
ne obsojamo. Naša dolžnost je, da se takšnim situacijam izognemo brez materialnih in telesnih posledic.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vožnja po vozišču z enosmernim prometom in kolesarsko stezo v nasprotni smeri 
Zakona o cestah v 9. členu določa pogoje za kolesarske površine na enosmernih cestah. V 38. člen tega zakona so 
določeni pogoji dvosmernega kolesarskega prometa na enosmerni cesti. Dvosmerni kolesarski promet na 
enosmernih cestah je dovoljen le na cestah znotraj naselij, na katerih je največja dovoljena hitrost 10 km/h, 
oziroma 30 km/h.  Na enosmernih dostopnih cestah in enosmernih cestah v območjih umirjenega prometa lahko 
kolesarski promet poteka po vozišču v obeh smereh brez označb kolesarskih površin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 14 - Dvosmerni kolesarski promet na dostopnih cestah (enosmernih cestah) 
Na ostalih enosmernih cestah v naselju lahko kolesarski promet poteka v nasprotni smeri po kolesarskem pasu ali 
kot souporaba prometnega pasu. Na cesti v naselju, kjer kolesarski promet na enosmerni cesti poteka v nasprotni 
smeri kot souporaba prometnega pasu, mora biti širina vozišča najmanj 3,20 m, prometna obremenitev ceste pa 
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največ 50 vozil v konični uri in promet za tovorna vozila in avtobuse mora biti tu prepovedan. Ne glede na prejšnji 
odstavek lahko kolesarski promet na enosmerni cesti poteka v nasprotni smeri tudi na cesti, katere širina vozišča 
je najmanj 3,00 m, pod pogojem, da je na cesti vzpostavljeno območje umirjenega prometa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 15 -  Dvosmerni kolesarski promet na ostalih cestah v naselju 
 
Sliki 04 in 05 Znak 2407 z dopolnilno tablo 4222 določa pogoje enosmerne vožnje za motorna vozila v območju 
enosmerne ceste z največjo dovoljeno hitrostjo vozil 30 km/h, kjer poteka dvosmerni kolesarski promet. Sliki 14 
in 15 prikazujeta različna primera konfiguracije vozišča v območju enosmernega prometa. Ko zapeljemo na to 
območje, moramo vse prometne znake in talne označbe. Območja enosmernega prometa imajo kombinirane 
pasove za parkirana vozila, kolesarje in avtobuse. Kolesarske poti, lahko tudi pasovi za avtobuse in tramvaje, ki 
potekajo v nasprotni smeri niso vedno fizično ločeni od prometnega pasu za enosmerno vožnjo motornih vozil.  
!!!! Ko zapeljemo v območje z enosmernim prometom za motorna vozila, spremljamo prometne znake in 
dopolnilne table na vstopu ter talne označbe, ki določajo potek našega prometnega pasu.   
Ves čas vožnje po območju z enosmernim prometom, kombiniranim s kolesarsko stezo, opazujemo promet za, 
pred in ob vozilu. Pozorni smo na kolesarje iz nasprotne smeri in kolesarje v naši smeri, na pešce, ki prečkajo 
vozišče in na ljudi, ki izstopajo iz parkiranih vozil.  
!!!! Notranje ogledalo, zunanje ogledalo, mrtvi levi in desni kot. Pogled naprej. 
Potem še enkrat. In še enkrat. In še. In še. 
Dokler ste na območju enosmernega prometa se pogled v vse te smeri ne ustavi.  
Če so vam kdaj rekli, da je težko voziti po avtocesti, verjemite, da to ni res.   
 
 
 
 
 
 
 
Med vožnjo po območju enosmernega prometa boste opazovali promet kot radar na sliki.  
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Razvrščanje na enosmerni cesti 
Položaj vozila na vozišču ni pomemben le pri vožnji, ampak tudi pri zavijanju v križišču. Če v križišču vozimo 
naravnost ali zavijamo desno z vozilom, zavzamemo položaj ob desnem robu vozišča. S tem omogočamo, da se 
lahko vzporedno z nami, na levo polovico smernega vozišča oziroma ob namišljeno ločilno črto, če je vozišče 
neoznačeno, hkrati postavi tudi vozilo, ki v križišču zavija levo. Na tak način lahko v istem časovnem obdobju hkrati 
prevozita križišče dve vozili. V križišču, ki je urejeno z več prometnimi pasovi v eni smeri, z vozilom zavzamemo 
sredino prometnega pasu ne glede na smer zavijanja ali vožnjo naravnost,.  
Po območju enosmerne ceste in po vozišču, določenim za promet motornih vozil, vozimo:  

- na primerni oddaljenosti ob desnem robu pločnika ali bankine, če je promet urejen tako, da na desni strani 
ni parkiranih vozil, kolesarske steze ali druge poti,   

- po sredini vozišča, če je promet urejen tako, da so na levi in desni strani vozišča parkirana vozila, v 
kombinaciji s kolesarko stezo, tramvajsko potjo,  

- po sredini  vozišča, če je promet urejen z več prometnimi pasovi v isti smeri, ne glede na označene in / ali 
ločene kolesarske steze ali tramvajske/avtobusne linije v nasprotni smeri.  

Razvrščanje pred križiščem enosmerne ceste s cesto, kjer se odvija dvosmerni ali enosmerni promet, poteka tako, 
da se pred križiščem postavimo na skrajno levo stran prometnega pasu ali vozišča. Pred začetkom razvrščanja 
opazujemo promet pred seboj, promet za nami v notranjem ogledalu, promet na desnem in levem boku v zunanjih 
ogledalih in z pogledom na levo in preko desnega ramena.  
Pri zavijanju v križišču, kakor tudi pri vseh spremembah smeri vožnje na prometnih površinah, je ključnega pomena 
opazovanje ostalih udeležencev v vzvratnih ogledalih in mrtvih kotih. Mrtvi kot je površina, ki ni vidna v notranjem, 
niti zunanjem ogledalu in zahteva dodatni pogled voznika z zasukom glave v desno ali levo.  
Pri zavijanju v križišču brez kolesarske steze naj se voznik o varnosti zavijanja najprej prepriča v ogledalih, nato 
nakaže svojo namero z utripalko in šele nato zavije v križišču v želeno smer. Pravilen postopek poteka tako, da 
voznik na primerni oddaljenosti od križišča pogleda v notranje ogledalo. S tem preveri ali se za njim nahaja kakšno 
vozilo. V naslednjem koraku preveri potek dogajanja v zunanjem ogledalu. S tem ugotovi, ali se je na njegovem 
levem oz. desnem boku pojavilo vozilo ali kolesar, ki bi ga želelo prehiteti ali peljati mimo. Pri zavijanju v desno je 
potrebno biti pozoren na kolesarje, ki pogosto pripeljejo proti križišču po desni strani vozila.  
Če voznik pri zavijanju v desno prečka kolesarsko stezo, mora po kontroli prometa v ogledalih preveriti v mrtvem 
kotu tudi, če se mu po kolesarski stezi približuje kolesar, saj ima kolesar v tem primeru prednost pred njim.  
!!!! POMEMBNO: Ne pozabi na opazovanje v ogledalih in mrtvih kotih. Ves manever mora biti usklajen: 
zavijanje, upoštevanje kolesarjev in pešcev, ki jim z vozilom sekamo pot, pogledi, prilagoditev hitrosti, pravilna 
lega, dinamična in varna vožnja.  
 
 
Če se vključujemo levo na enosmerno cesto, zavijemo levo po najkrajši možni liniji ob 
levem robu. Pazimo na znake in talne označbe.  
 
 
 
 
 
 
Če zavijamo levo na dvosmerno cesto, se razvrstimo skrajno levo pred koncem 
enosmerne ceste. Zavijemo levo na desno smerno vozišče.  
Če zavijamo desno na enosmerno ali dvosmerno vozišče, se pred križiščem razvrstimo 
ob desni rob in zavijemo desno ob desnem robu. Če zavijamo desno v območje 
enosmernega prometa pazimo na zanke in dopolnilne table ter spremljamo talne 
oznake in potek prometnega pasu.   
Pri zavijanju v dvopasovno smerno vozišče levo ali desno, sme voznik izbrati levi ali 
desni prometni pas, vendar le v primeru, ko z nasprotne smeri v isto smerno vozišče ne 
zavija drugo vozilo. V tem primeru oba voznika zapeljeta v svoj bližnji pas. 
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Pomembno: ZPrCP-1 o razvrščanju pred križiščem 57. člen (približevanje križišču in razvrščanje pred križiščem) 
Ko se približuje križišču, se mora voznik na zadostni razdalji pred križiščem razvrstiti: 

1. za zavijanje v levo – na levo stran smernega vozišča ali na prometni pas za zavijanje v levo; 
2. za vožnjo naravnost – na desno stran smernega vozišča ali na prometni pas za vožnjo naravnost; 
3. za zavijanje v desno – na desno stran smernega vozišča ali na prometni pas za zavijanje v desno; 
4. kot je določeno s prometno signalizacijo, če je razvrščanje urejeno na tak način. 

Voznik ne sme zapeljati na križišče, če bi zaradi gostote prometa, ovire ali drugega vzroka obstal na križišču in 
oviral ali onemogočil promet vozil z leve ali desne. 
Voznik ne sme zapeljati na križišče, če bi zaradi gostote prometa, ovire ali drugega vzroka obstal na križišču in 
oviral ali onemogočil promet vozil z leve ali desne. 
 
POUČEVANJE - Glede na kandidata  
Artikulacija didaktične enote je odvisna od snovi in od vsakega kandidata posebej. V poglavju 2. d. Priprava na 
učno uro je podroben opis strokovne in vsebinske priprave, s katero se učitelj vožnje pripravi k napovedani temi 
z kandidatom. Učitelj predpisano učno gradivo prilagodi vsakemu kandidatu posebej in nadaljuje s pedagoško 
pripravo. Pedagoška priprava je izbira primerne metode in ustreznih pripomočkov, glede na kandidatovo 
predznanje, inteligentnost in motorične sposobnosti za ustrezno predstavitev predpisane učne snovi. 
Organizacijsko-tehnična priprava je za vajo 2.7. v poglavju 3.b podrobno opisana.  
Od učitelja vožnje ne smemo pričakovati vedeževalskih, psihoanalitičnih in drugih sposobnosti, s katerimi bi lahko 
natančno ocenjeval kandidata. Zato lahko kvaliteto osvojenega znanja kandidata, glede na število opravljenih ur, 
enostavno preveri s pomočjo tabele DOBRO, ki naj učitelj vožnje sproti izpolnjuje. Pomembni podatki iz tabele za 
vajo 2.7 so tehnika vožnje, opazovanje prometa, prometni predpisi.  
Vajo 2.7 lahko razdelimo na več težavnostnih stopenj, glede na predznanja in motorične sposobnosti kandidata. 
Enosmerne ceste razdelimo na vsaj tri težavnostne stopnje. Od učitelja vožnje in od rezultatov v tabeli DOBRO 
(sposobnost kandidata) je odvisno, ali bo prvo in celo drugo stopnjo preskočil.  
Prva stopnja naj bo enostavna enosmerna cesta brez parkirišč ob strani ali kolesarskih poti v nasprotni smeri.  
Druga stopnja naj bo območje enosmernega prometa z enostransko ali obojestransko parkiranimi vozili. 
Tretja stopnja so območja enostranskega prometa s prometom kolesarjev v nasprotni smeri. Te stopnje naj se 
lotijo le kandidati, ki so tabelo DOBRO (tehnika vožnje, opazovanje prometa, prometni predpisi) zapolnili z vsemi 
križci.    

 
POUČEVANJE - Glede na pogoje vožnje 
Vajo 2.7 lahko razdelimo na več težavnostnih stopenj, glede na pogoje vožnje. Vsako od zgoraj omenjenih stopenj 
lahko dodatno otežimo, če jo opravljamo v gostem prometu, večernih ali nočnih urah, dežju ali v zimskih pogojih, 
ko ležijo ostanki snega po cestišču.   

POUČEVANJE - Glede na ostale okoliščine 
Na izvedbo vaje 2.7 vplivajo še mnoge druge okoliščine, kot so delo na cesti in ostale ovire, spremenjena 
signalizacija, prireditev v bližini itd. Zato je za učitelja vožnje pomembno, da pred to vajo preveri stanje na cesti in 
okolici.  

Vaja 2.8 - Samostojna uporaba pridobljenega znanja s samo-preverjanjem 
Kandidat preveri lastno znanje, spretnosti in navade pri vožnji s primerjavo svojega mnenja z mnenjem svojega 
učitelja vožnje, oziroma z mnenjem drugih prisotnih kandidatov za voznike. 

 

 

 

 

 

 

2.8  Samostojna uporaba pridobljenega znanja s samoocenjevanjem 

Kandidat je usposobljen za samostojno in varno vožnjo na cestah z redkim prometom 
v naselju in zunaj njega, tako da:  
- upošteva prometne predpise, navodila policije in prometnih redarjev,  
- ustrezno predvideva morebitne in dejanske nevarnosti ter se pravilno odzove,  
- upošteva načela ekološke vožnje,  
- upošteva načelo defenzivnega ravnanja v prometu,  
- upošteva načelo zaščite šibkejših udeležencev v prometu. Kandidat se samooceni 

s primerjavo in izmenjavo izkušenj z učiteljem vožnje oziroma drugimi 
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Samostojna uporaba pridobljenega znanja s samopreverjanjem 
Kandidat preveri lastno znanje, spretnosti in navade pri vožnji s primerjavo svojega mnenja z mnenjem svojega 
učitelja vožnje oziroma z mnenjem drugih prisotnih kandidatov za voznike. 
 

TRETJA  STOPNJA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 
 

V tretji učni stopnji je poudarek na poučevanju vožnje motornega vozila v gostem prometu in na zelo prometnih 
površinah in v zahtevnih pogojih vožnje. Dinamika vožnje kandidata mora biti obvezno prilagojena pogojem za 
vožnjo, stanju cestišča, vidljivosti, gostoti prometa. Na tej stopnji kandidata pripravljamo na samostojno in varno 
obnašanje na različnih prometnih površinah in v različnih prometnih pogojih. Samostojno mora obvladovati vozilo 
pri večjih hitrostih, obnašanje v gostejšem prometu in v posebnih pogojih vožnje.  

ZAHTEVNI POGOJI VOŽNJE 
Kandidat mora biti sposoben dobre presoje, dobrih odločitev in pravilnega reagiranja (in udejanjanja) v vseh 
prometnih situacijah, nenevarnih in nevarnih. Ustrezno mora prilagoditi hitrost in lego vozila in ustrezno 
komunicirati z okoljem. 
 
Neizkušeni vozniki, kamor sodi tudi kandidat za voznika, delajo običajno naslednje napake pri vožnji: 

20,8 % Nepozornost liniji vožnje 

13,7 % Prehitra vožnja glede na pogoje v okolju 

6,6 % Prehitra vožnja v ovinku 

6,3 % Pomanjkljivo predvidevanje dogajanja v križišču 

6,1 % Slabo opazovanje v križiščih 

5,6% Slaba tehnika vožnje 

3,9 % Pomanjkljivo opazovanje roba cestišča 

3,9 % Premajhna bočna varnostna razdalja 

3,1 % Raztresenost, nezbranost zaradi notranjih ali zunanjih dejavnikov 

 
Dobre navade za vožnjo temeljijo na primerni pripravi kandidata, na dinamičnih speljevanjih in ustavljanjih, na 
ustrezni presoji linije vožnje vozila, na prilagoditvi hitrosti vožnje razmeram v okolju, na vljudnem ravnanju do 
drugih. 
V tej stopnji kandidata pripravljamo na samostojno in varno obnašanje na različnih prometnih površinah in v 
različnih prometnih pogojih. Samostojno mora obvladovati vozilo pri večjih hitrostih, obnašanje v gostejšem 
prometu in v posebnih pogojih vožnje.  
Po končani tretji učni stopnji mora kandidat v vseh prometnih situacijah izkazovati dovoljšno stopnjo spretnosti, 
tako da prikazuje sposobnost za popolnoma varno vožnjo v prometu. Prisotni v vozilu se morajo počutiti 
popolnoma varno. Nevarne napake pri vožnji ali nevarna ravnanja, ki neposredno ogrožajo varnost vozila, so 
nedopustne.  
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Vaja 3.1. - Vožnja po večpasovnih cestah v naselju 
Vožnja skozi križišče, kjer je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki. Kandidata je treba opozoriti, da kljub 
zeleni luči ne sme zapeljati v križišče, če je očitno, da križišča ne bo mogel izprazniti ali če je križišče že zasedeno  
z vozili. Pri rumeni luči sme kandidat zapeljati v križišče le v primeru, da ne more varno ustaviti. Kandidata se 
opozori na nevarnost naleta ob nekontroliranem in nenadnem ustavljanju ob rumeni luči semaforja, zlasti v 
neugodnih vremenskih razmerah. Rumena utripajoča luč opozarja kandidata na previdnost pri nadaljevanju 
vožnje. Kadar je semaforju dodan dopolnilni svetlobni znak v obliki zelene puščice, sme kandidat kljub rdeči ali 
rumeni luči zapeljati v križišče v smeri zelene puščice, pod pogojem, da s tem ne ovira ali ogroža drugih 
udeležencev prometa (v to se mora prepričati z neposrednim pogledom). Pri vožnji skozi križišče, kjer promet 
ureja policist, učitelj vožnje opozori kandidata, da je dolžan upoštevati izključno znake policista. V času, ko promet 
ureja policist, v križišču  prenehajo veljati svetlobni prometni znaki in prometni znaki »ustavi«, »križišče s 
prednostno cesto«, »prednostna cesta« in »potek prednostne ceste«.  
Po osvojenem znanju vožnje mimo ovire učitelj kandidata nauči prehitevanja vozila ali drugega objekta na cestišču. 
Postopek prehitevanja je sestavljen iz treh zaporednih dejanj (dohitevanje, prehitevanje, vračanje na začetni vozni 
pas). Manever prehitevanja zahteva ustrezno dinamiko vožnje. Kandidat, ki namerava prehiteti vozilo, mora 
najprej ugotoviti, ali je razdalja do vozil, ki prihajajo iz nasprotne smeri, dovolj velika, preveriti mora, ali ga vozila, 
ki vozijo za njim, že prehitevajo in šele za tem začeti s prehitevanjem. Prehitevati začne na točki vsaj minimalne 
varnostne razdalje do prehitevanega vozila, med predhodnim dohitevanjem mora ustrezno povečati hitrost, tako 
da celoten postopek traja čim manj časa. 

Vožnja skozi križišče, kjer je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki 
Kandidata je treba opozoriti, da kljub zeleni luči ne sme zapeljati v križišče, če je očitno, da križišča ne bo mogel 
izprazniti ali če je križišče že zasedeno  z vozili. 
Pri rumeni luči sme kandidat zapeljati v križišče le v primeru, da ne more varno ustaviti. Učitelj vožnje kandidata 
opozori na nevarnost naleta ob nekontroliranem in nenadnem ustavljanju ob rumeni luči semaforja - zlasti v 
neugodnih vremenskih razmerah.  
Rumena utripajoča luč opozarja kandidata na previdnost pri nadaljevanju vožnje. 

3.1   Vožnja po večpasovnih cestah v naselju 

Kandidat se usposobi za:  
- načrtovanje vožnje po cestah v naselju in predvidevanje prometnega toka prometa,  
- vožnjo po večpasovni cesti v naselju in menjavo prometnih pasov,  
- opazovanje prometa pred vozilom ter z uporabo vzvratnih ogledal ob vozilu in za njim,  
- predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti na območju mrtvih kotov v neposredni 

bližini vozila ali poleg njega,  
- prepoznavanje nevarnosti pri vožnji po večpasovnih cestah v naselju,  
- predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti pri vožnji po večpasovnih cestah v 

naselju,  
- pravilno upoštevanje varnostne in minimalne varnostne razdalje v gostem prometu,  
- približevanje in vožnjo prek prehoda za pešce,  
- približevanje in vožnjo prek kolesarske steze,  
- razvrščanje pred križiščem in vožnjo skozi križišče, kjer je promet urejen s svetlobnimi 

prometnimi znaki,  
- vožnjo skozi križišče, kjer promet ureja policist,  
- prehitevanje in vožnjo mimo ovire, – pravilno uporabo zvočnih in svetlobnih opozorilnih 

znakov,  
- vožnjo v zoženem delu vozišča in izmenično vključevanje vozil,  
- sistem zadrge. 
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Kadar je semaforju dodan dopolnilni svetlobni znak v obliki zelene puščice, sme kandidat kljub rdeči ali rumeni luči 
zapeljati v križišče v smeri zelene puščice, pod pogojem, da s tem ne ovira ali ogroža drugih udeležencev prometa 
(v to se mora prepričati z neposrednim pogledom). 
 
Vožnja skozi križišče, kjer promet ureja policist 
Kandidatu pojasniti vožnjo mimo policista, ki stoji v sredini križišča, glede na možna kandidatova zavijanja v 
križišču. 
Pri vožnji skozi križišče, kjer promet ureja policist, opozori kandidata, da je dolžan upoštevati izključno znake 
policista. V času, ko promet ureja policist, v križišču  prenehajo veljati svetlobni prometni znaki in prometni znaki 
»ustavi«, »križišče s prednostno cesto«, »prednostna cesta« in »potek prednostne ceste«.  
Kandidatu pojasniti pomen položaja telesa in rok policista v primerjavami z barvami na semaforju. 
 
Varnostna razdalja, minimalna razdalja, pot ustavljanja 
44. Člen ZPrCP (razdalja med vozili) 
(1) Voznik, ki vozi za drugim vozilom po istem prometnem pasu, mora voziti za njim na razdalji, ki ni manjša od 
razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah (varnostna razdalja)oziroma na razdalji, določeni 
s prometnim znakom. 
(2) Varnostna razdalja mora ne glede na vozne razmere omogočati, da: 
– lahko voznik zmanjša hitrost ali ustavi in s tem prepreči trčenje, če voznik, ki vozi pred njim, zmanjša hitrost ali 
ustavi, 
– se lahko voznik, ki prehiteva, varno vrne na izhodiščni prometni pas. 
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se ob dobrih prometnih razmerah, kadar se oblikuje kolona, ki vozi z 
zmanjšano hitrostjo, varnostna razdalja lahko zmanjša, vendar ne sme biti manjša od razdalje, ki jo vozilo pri 
hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v eni sekundi (minimalna varnostna razdalja). 

Varnostna razdalja    =     hitrost /10 x 3 x 2 sek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tunelih, na mostovih ali v neugodnih vremenskih razmerah mora voznik voziti za vozilom pred njim na razdalji, 
ki ni manjša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v treh sekundah (povečana varnostna razdalja) 
oziroma na razdalji, določeni s prometnim znakom. 
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Vaja 3.2 - Vožnja v gostem prometu po cestah zunaj naselja.  
To je za kandidata vožnja v posebnih okoliščinah, saj obsega 100 minut neprekinjene vožnje v okviru blok ure vsaj 
40 km daleč v eno smer. Kandidat naj spozna spolzko vozišče in neutrjeno vozišče (makadam), predore, mostove, 
daljše vzpone, spuste, vožnjo skozi obraščeno območje. Na povečano drsnost na cestišču, oziroma na slabši 
oprijem pnevmatik vozila, poleg vremensko pogojenih okoliščin, vpliva tudi odpadlo in gnijoče listje, na 
neutrjenem vozišču pa gibljiva podlaga na vozišču (makadam). Kandidat mora biti seznanjen, da mora prilagoditi 
ravnanje z vozilom, kot je hitrost, vožnja v zavojih in varnostna razdalja. Drsnost lahko povečajo tudi zalivke, s 
katerimi so zapolnjene razpoke in stiki na vozišču, maziva, razlita po vozišču, in mokre označbe na cestišču. 
Kandidatu obrazložimo, da je potrebno za varno vožnjo skozi predor prilagoditi hitrost, nastaviti avtoradio na 
frekvenco s prometnimi poročili (frekvenca je označena na obvestilni tabli pred vhodom v predor), prižgati 
zasenčene žaromete, povečati varnostno razdaljo in nastaviti zračenje v vozilu na notranje kroženje. Vožnja preko 
mostov in nadvozov zahteva od kandidata dodatno pozornost, ker je možno, da se pojavlja ob neugodnih 
vremenskih razmerah spolzkost cestišča. Na cestah, rezerviranih za motorna vozila, hitrih cestah in avtocestah 
mostov skoraj ne opazimo, na ostalih cestah pa Kandidat mora biti pozoren na prometno signalizacijo, ki se nanaša 
na vožnjo preko mostu. Mostovi so lahko tudi ožji od prejšnjega cestišča. Ob zoženju vozišča se mora znati 
kandidat z ostalimi prometnimi udeleženci sporazumeti o načinu srečevanja, razen če je to že urejeno s prometno 
signalizacijo. Vožnja po večji strmini navzgor ali navzdol zahteva od učitelja vožnje, da kandidata ponovno opozori 
na prometna določila (znake, ki označujejo približevanje nevarnega vzpona ali spusta, srečevanje na strmini, 
oteženo prehitevanje). Po daljših vijugastih strminah navzgor in navzdol naj kandidat praviloma vozi v isti prestavi 
tako navzgor kot navzdol (zaviranje z motorjem). Kadar s kandidatom vozimo skozi poraščeno območje (gozd), ga 
opozorimo predvsem  na zmanjšano vidno polje spredaj. Ko vozi skozi gozd, iz  katerega vodijo gozdne ceste, mora 
predvidevati, da lahko pred vozilo nenadoma pride gozdarsko vozilo. Cestišče je lahko umazano od blata, možen 
je trk z divjadjo. Zato naj kandidat skozi poraščeno območje vozi s prilagojeno hitrostjo.   

 
Vožnja v gostem prometu zunaj naselja  
Vožnja zunaj naseljenega kraja na cesti z gostejšim prometom zahteva od kandidata še dodatno pozornost, 
saj so hitrosti večje. 
Kandidata seznani z načinom in tehniko vožnje v ovinkih (sprednji ali zadnji pogon).  
Vožnja v pravilni prestavi je pomemben dejavnik za varno in ekonomično vožnjo.  
Pri dohitevanju drugih vozil mora kandidat paziti na zadostno varnostno razdaljo, ki mora biti prilagojena 
hitrosti, stanju ceste, vidljivosti in drugim okoliščinam. Z opazovanjem zavornih luči pred njim vozečih vozil 
bo lahko kandidat pravočasno ukrepal (preprečevanje naletov).  

3.2   Vožnja v gostem prometu po cestah zunaj naselja 

Kandidat se usposobi za:  
- načrtovanje vožnje po cestah zunaj naselja in predvidevanje prometnega toka 

prometa,  
- opazovanje prometa pred vozilom ter z uporabo vzvratnih ogledal ob vozilu in za njim,  
- predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti na območju mrtvih kotov v neposredni 

bližini vozila ali poleg njega,  
- prepoznavanje nevarnosti pri vožnji v gostem prometu po cestah zunaj naselja,  
- predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti,  
- vožnjo v ovinkih, – dohitevanje in prehitevanje enoslednih in dvoslednih vozil, 
- pravilno ravnanje, ko ga prehiteva drugo vozilo, – vožnjo v koloni,  
- pravilno upoštevanje varnostne razdalje in ustavljanje v koloni,  
- vožnjo skozi predor, – vožnjo čez mostove (viadukte),  
- vožnjo po makadamski cesti,  
- vožnjo v različnih vremenskih razmerah,  
- ravnanje ob okvari oziroma prometni nesreči. 
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Kandidata opozori na dajanje ustreznih zvočnih in svetlobnih opozorilnih znakov, predvsem v dvomljivih 
okoliščinah (ko meni, da ga drugi prometni udeleženci niso opazili) ali ko obstaja neposredna nevarnost za 
trčenje. 
Ob pričetku vaje kandidatu povemo načrtovano smer vožnje, kam bo peljal. Priporočljivo je, da s kandidatom na 
avtokarti (lahko tudi s pomočjo navigacije) poiščeta kraj in cesto, po kateri bo kandidat vozil.  
Izbrana pot naj bo kombinacija različnih vrst cest (lokalne, regionalne, makadamske). Možna je kombinacija z 
vožnjo v naseljenem kraju. Kandidat naj ugotavlja optimalno možno hitrost in jo glede na stanje ceste in prometa 
sproti prilagaja (dinamika vožnje). Približno po eni uri vožnje lahko sledi kratek odmor, ki ga učitelj vožnje uporabi 
za analizo dosedanje vožnje.  
Če je le mogoče, naj kandidat poizkusi tudi vožnjo po cesti s cestiščem, ki ni asfaltirano. Tako lahko kandidat 
ugotovi razliko med vožnjo po utrjenem in neutrjenem vozišču. Ob priložnosti naj z učiteljem vožnje tudi praktično 
izvede improvizacijo  zavarovanja  pokvarjenega vozila ali postopek zavarovanja vozila v primeru prometne 
nesreče. 
 
Vožnja ob zmanjšani vidljivosti  
Med vožnjo ob zmanjšani vidljivosti (dan, noč, mrak, megla, močne padavine, dim, prah, sneg, poledica) naj 
se kandidata navaja na prilagoditev vožnje zunanjim pogojem (na pravilno uporabo hitrosti, ustreznih luči, 
naprav za pranje vetrne šipe). Tudi pri močni sončni svetlobi lahko prihaja do zmanjšane vidljivosti, zato naj 
kandidat uporablja senčnike.  
Opozori kandidata, da se za osvetljevanje ceste ponoči praviloma uporabljajo nezasenčeni žarometi. Kdaj in 
v katerih primerih mora namesto nezasenčenih prižgati zasenčene žaromete ali žaromete za meglo 
(meglenke).    
 
Vožnja v različnih vremenskih razmerah 
Vožnja v neugodnih vremenskih razmerah (dež, sneg, poledica) predstavlja za kandidata  dodatno obremenitev 
zaradi spolzkosti vozišča.  
Pravilno uporabo žarometov, brisalcev stekel, nastavitev ventilacije (da se stekla ne rosijo), prilagoditev hitrosti, 
ustrezno dinamiko vožnje mora kandidat  popolnoma obvladati. Učitelj naj ga tudi opozori na zelo pogost pojav 
ob močnih nalivih dežja, to je na »drsenje na vodi« (akvaplaning).    
Kandidata učitelj tudi opozori na ustrezno uporabo  zimske opreme ter kako se vozilo obnaša na zasneženem 
vozišču. Če je le mogoče, naj kandidat takšne razmere doživi na poligonu ali na zasneženi nejavni površini. 
 
Posebne okoliščine vožnje (spolzko vozišče in neutrjeno vozišče (makadam); predori, mostovi, daljši vzponi, 
spusti, vožnja skozi obraščeno območje) 
Spolzko vozišče: 
Na povečano drsnost na cestišču oziroma na slabši oprijem pnevmatik vozila, poleg vremensko pogojenih 
okoliščin, vpliva tudi odpadlo in gnijoče listje, na neutrjenem vozišču pa gibljiva podlaga na vozišču (makadam). 
Kandidat mora biti seznanjen, da mora prilagoditi ravnanje z vozilom (hitrost, vožnjo v zavojih, varnostno 
razdaljo). Drsnost lahko povečajo tudi zalivne zmesi, s katerimi so zapolnjene razpoke in stiki na vozišču, maziva, 
razlita po vozišču in mokre označbe na cestišču. 
Kandidat bo izkustveno, med vožnjo, lahko doživel le malo ali nič od naštetega, zato je dolžnost učitelja vožnje, da 
ga na te dejavnike opozori. 
Predori: 
Svetloba v predoru je drugačna kot zunaj. Zato je potrebna prilagoditev vida na prehodih v in iz predora, še 
zlasti, če je predor neosvetljen.  
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Kandidatu obrazložimo, da je potrebno za varno vožnjo skozi predor prilagoditi hitrost, nastaviti avtoradio na 
frekvenco s prometnimi poročili (običajno je frekvenca označena na obvestilni tabli pred vhodom v predor), 
prižgati zasenčene žaromete, povečati varnostno razdaljo in nastaviti zračenje v vozilu na notranje kroženje.   
Razloži kandidatu, da so predori lahko zelo nevarni, če ne poznamo ukrepov v primeru okvare, zastoja ali 
prometne nesreče. V primeru nesreče v predoru je vedno potrebno reševati sebe in nikoli svojega vozila.  
Mostovi: 
Vožnja preko mostov in nadvozov zahteva od kandidata dodatno pozornost, ker je možno, da se pojavlja ob 
neugodnih vremenskih razmerah spolzkost cestišča. Na cestah, rezerviranih za motorna vozila, hitrih cestah 
in avtocestah mostov skoraj ne opazimo, na ostalih cestah pa Kandidat mora biti pozoren na prometno 
signalizacijo, ki se nanaša na vožnjo preko mostu. 
Mostovi so lahko tudi ožji od prejšnjega cestišča. Ob zoženju vozišča se mora znati kandidat z ostalimi 
prometnimi udeleženci sporazumeti o načinu srečevanja, razen če je to že urejeno s prometno signalizacijo. 
Učitelj vožnje naj z kandidatom ponovi prometne predpise, ki se nanašajo na vožnjo preko mostov (prometni 
znaki, prehitevanje, obračanje, srečevanje) ter ga  opozori na nevarnosti nenadnega spolzkega 
(poledenelega) vozišča predvsem jeseni in spomladi.  
Vzponi in spusti: 
Vožnja po večji strmini navzgor ali navzdol zahteva od učitelja vožnje, da kandidata ponovno opozori na 
prometna določila (znake, ki označujejo približevanje nevarnega vzpona ali spusta, srečevanje na strmini, 
oteženo prehitevanje). Po daljših vijugastih strminah navzgor in navzdol naj kandidat praviloma vozi v isti 
prestavi tako navzgor kot navzdol (zaviranje z motorjem). 
Kandidat naj se samostojno odloči izbrati ustrezno prestavno razmerje, med vožnjo po strmini navzgor in navzdol 
in naj sam po potrebi ukrepa. Vodimo ga z nasveti/vprašanji.  
Vožnja skozi obraščeno območje: 
Kadar s kandidatom vozimo skozi poraščeno območje (gozd), ga opozorimo predvsem  na zmanjšano vidno 
polje naprej. Ko vozi skozi gozd, iz  katerega vodijo gozdne ceste, mora predvidevati, da lahko pred vozilo 
nenadoma pride gozdarsko vozilo. Cestišče je lahko umazano od blata; možen je trk z divjadjo. Zato naj 
kandidat skozi poraščeno območje vozi s prilagojeno hitrostjo.   
 
Vaja 3.3 - Vožnja ponoči in ob zmanjšani vidljivosti 
To je za kandidata vožnja v zahtevnih nočnih okoliščinah. Obsega 100 minut neprekinjene vožnje v okviru blok 
ure vsaj 40 km daleč v eno smer. Vožnja v pravilni prestavi je pomemben dejavnik za varno in ekonomično vožnjo. 
Pri dohitevanju drugih vozil mora kandidat paziti na zadostno varnostno razdaljo, ki mora biti prilagojena hitrosti, 
stanju ceste, vidljivosti in drugim okoliščinam. Z opazovanjem zavornih luči pred njim vozečih vozil bo lahko 
kandidat pravočasno ukrepal (preprečevanje naletov). Izbrana pot naj bo kombinacija različnih vrst cest (lokalne,  
regionalne, makadamske). Možna je kombinacija z vožnjo v naseljenem kraju. Kandidat naj ugotavlja optimalno 
možno hitrost in jo, glede na stanje ceste in prometa, sproti prilagaja (dinamika vožnje). Med vožnjo ob zmanjšani 
vidljivosti (dan, noč, mrak, megla, močne padavine, dim, prah, sneg, poledica) učitelj vožnje kandidata navaja na 
prilagoditev vožnje zunanjim pogojem, na pravilno uporabo hitrosti, ustreznih luči, naprav za pranje 
vetrobranskega stekla. Tudi pri močni sončni svetlobi lahko prihaja do zmanjšane vidljivosti, zato naj kandidat 
uporabi senčnike. Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti naj pravilno uporablja zasenčene žaromete ali žaromete za 
meglo (meglenke). Vožnja v neugodnih vremenskih razmerah (dež, sneg, poledica) predstavlja za kandidata  
dodatno obremenitev zaradi spolzkosti vozišča. Pravilno naj uporablja žaromete, brisalce stekel, nastavi 
ventilacijo, da se stekla ne rosijo, prilagodi hitrosti vožnje razmeram na cesti. Kandidat mora popolnoma 
obvladovati ustrezno dinamiko vožnje. Kandidata opozorimo na pojav zdrsa koles mokri površini (akvaplaninga) 
ob močnih nalivih dežja.  
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Vaja 3.4 - Vožnja po avtocesti, hitri cesti ali cesti, določeni za motorna vozila 

Pred pričetkom vožnje naj učitelj ponovi prometno signalizacijo, ki ureja promet na teh cestah. Posebej naj poudari 
s kakšnimi prometnimi znaki so ceste označene, njihovo barvo in velikost teh prometnih znakov. Kandidata učitelj 
vožnje posebej opozori na prilagojeno hitrost na priključku in na izvozu take ceste. Priključek in izvoz take ceste 
ima posebnosti, ki jim mora učitelj vožnje natančno obrazložiti. Če dovozni pas poteka v zavoju, kandidat v zavoju 
ne sme pospeševati. Pospeši šele, ko se vozilo izravna (nevarnost zdrsa), ko z vozilom že zapeljemo na 
pospeševalni pas. Obvezno mora kandidat še pred začetkom pospeševalnega pasu opazovati promet, ki se mu 
približuje (pogled desno). Začetek pospeševalnega pasu se začne za prometnim znakom 2101 (križišče/priključek 
s prednostno cesto). Na pospeševalnem pasu je potrebno razviti potrebno hitrost in se brez nevarnosti za vse 
udeležence v prometu vključiti na vozni pas. Pri zapuščanju teh cest je potrebno pravočasno nakazati namen in z 
nezmanjšano hitrostjo zapeljati na zaviralni pas, prilagoditi hitrost do izvoza in zapustiti hitro cesto/avtocesto.    

Čeprav je učitelj vožnje dejanje prehitevanja s kandidatom že predhodno obdelal (prehitevanje na 
dvosmernem vozišču), pa zaradi posebnosti pri prehitevanju na teh cestah kandidata ponovno opozori na dejstva: 
- promet poteka samo v eno smer, kjer menjavo pasu najavimo z utripalko,  
- nujna je dodatna pozornost na dogajanje za seboj, ki zahteva povečano opazovanje,  
- obvezni so pogledi v mrtve kote vozila, 
- po končanem prehitevanju pri vračanju na desni prometni pas je potrebno uporabiti desno smerno 
utripalko, kot pri menjava lege oziroma prometnega pasu. 
Če je zaradi okvare na vozilu kandidat prisiljen ustaviti, mu pojasnimo, da mora  vozilo ustaviti na odstavnem pasu 
in ukrepati  sledeče: 
- vključiti varnostne utripalke,  
- obleči  jopič z odsevnimi  barvami, 
- postaviti varnostni trikotnik,  
- poskrbeti, da potniki takoj zapustijo vozilo in se pomaknejo za varnostno ograjo, 
- storiti vse, da se vozilo odstrani z vozišča (SOS telefon  
-  obvestilne puščice, kje se nahaja, so na zaščitni ograji). 
V primeru zastoja prometa (stoječa kolona) mora kandidat pustiti med svojim vozilom in sosednjim vozilom dovolj  
prostora za vožnjo intervencijskih vozil. 
 

3.3   Vožnja ponoči in ob zmanjšani vidljivosti 

Kandidat se usposobi za:  
- načrtovanje vožnje ponoči v naselju in zunaj njega ter predvidevanje prometnega toka 

prometa,  
- opazovanje prometa v nočnih razmerah pred vozilom ter z uporabo vzvratnih ogledal 

ob vozilu in za njim,  
- predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti na območju mrtvih kotov v neposredni 

bližini vozila ali poleg njega,  
- prepoznavanje nevarnosti pri vožnji ponoči in ob zmanjšani vidljivosti,  
- predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti,  
- pravilno uporabo luči na osvetljenem in neosvetljenem delu vozišča v naselju in zunaj 

njega,  
- pravilno dohitevanje in prehitevanje ponoči,  
- vožnjo ponoči s primerno hitrostjo glede na gostoto prometa oziroma vremenske 

razmere,  
- pravočasno zaznavanje pešcev in kolesarjev,  
- pravočasno zaznavanje nevarnosti naleta divjadi,  
- pravilno upoštevanje varnostne razdalje in ustavljanje v koloni,  
- vožnjo ponoči v ovinkih, – vožnjo v različnih vremenskih razmerah,  
- ravnanje ob okvari oziroma prometni nesreči. 
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Promet po hitri cesti ali po avtocesti poteka po prometnih pasovih, po pasu za počasna vozila, po priključkih na 
AC in HC, po odstavnih pasovih, po zaviralnem ali pospeševalnem pasu in po področju cestninjenja.   
 

3.4   Vožnja po avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila  
      (za vse kategorije dvoslednih motornih vozil razen F) 

Kandidat se usposobi za:  
- načrtovanje vožnje po avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila ter 

predvidevanje prometnega toka prometa,  
- ekološko in varčno uporabo vozila: 

 a) pravilno uporabo elektri ne dodatne opreme vozila in uporabo strešnih nosilcev 
ter je pozoren na težo vozila in tlak v pnevmatikah (ekološka vožnja),  
b) enakomerno pospeševanje vozila in prestavljanje v višje prestave pri nizkih vrtljajih 
motorja,  

- c) upoštevanje varnostne razdalje v povezavi z ohranjanjem hitrosti (vožnja brez 
nepotrebnega zaviranja in pospeševanja) …  

- uporabo pospeševalnega pasu za vključitev na avtocesto in cesto, rezervirano za 
motorna vozila,  

- pravilno ravnanje, ko se na avtocesto oziroma cesto rezervirano za motorna vozila 
vključujejo druga vozila,  

- opazovanje prometa pred vozilom ter z uporabo vzvratnih ogledal ob vozilu in za njim, 
- predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti na območju mrtvih kotov v neposredni 

bližini vozila ali poleg njega,  
- prepoznavanje nevarnosti pri vožnji po avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, 
- predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti,  
- vožnjo s primerno hitrostjo glede na gostoto prometa oziroma vremenske razmere,  
- pravilno upoštevanje varnostne razdalje in ustavljanje v koloni,  
- dohitevanje in prehitevanje enoslednih in dvoslednih vozil,  
- pravilno ravnanje, ko ga dohitevajo oziroma prehitevajo druga vozila,  
- vožnjo ponoči oziroma ob zmanjšani vidljivosti,  
- uporabo prometnega pasu za počasna vozila,  
- uporabo odstavnega pasu in ravnanje ob okvari oziroma prometni nesreči,  
- uporabo zaviralnega pasu za izključitev z avtoceste oziroma ceste, rezervirane za 

motorna vozila. 
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Vožnja po HC in AC je določena v zakonu v 30. členu ZPrCP (avtocesta in hitra cesta) 
(1) Na avtocesto ali hitro cesto, lahko zapeljejo in vozijo po njej le vozniki motornih vozil in skupin vozil, ki po 

deklaraciji proizvajalca dosegajo hitrost, večjo od 60 km/h. 
(2) V promet na avtocesti in hitri cesti se sme voznik vključiti in izključiti le na označenih priključkih. 
(3) Vozila, ki že vozijo po smernem vozišču avtoceste in hitre ceste, imajo prednost pred vozili, ki se vključujejo 

v  promet na tej cesti. 
(4)       Voznik, ki se z motornim vozilom vključuje v promet na avtocesti in hitri cesti, mora voziti po pospeševalnem 
           pasu in se z ustrezno hitrostjo vključiti v promet, pri tem ne sme ovirati ali ogrožati vozil, ki vozijo po njej. 

(5) Voznik, ki se izključuje iz prometa na avtocesti in hitri cesti, se mora z vozilom pravočasno pomakniti na 
desni prometni pas in brez zmanjševanja hitrosti zapeljati na začetek zaviralnega pasu. 

(6) Na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer, ni dovoljeno voziti po 
smernem vozišču, namenjenemu vožnji v nasprotni smeri. 

(7) Na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer morajo motorna vozila 
voziti po skrajnem desnem prometnem pasu, ki ni zaseden z vozili v koloni. 

(8) Na avtocesti in hitri cesti, ki ima tri ali več prometnih pasov za promet vozil v eni smeri, smejo vozniki 
tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, in vozniki vozil in skupin vozil, daljših od 7 m, 
voziti le po dveh prometnih pasovih, ki sta na desni strani smernega vozišča. 
Vozniki tovornih vozil smejo prehitevati na avtocestah in hitrih cestah le na delih, kjer to ni prepovedano s 
prometno signalizacijo. 

(9) Pri vožnji ponoči s kratkimi žarometi po avtocesti in hitri cesti, ki ima dva ali več prometnih pasov za vožnjo 
v eno smer, hitrosti ni treba prilagoditi vidni razdalji, če: 
- so dobro vidne pozicijske svetilke spredaj vozečega vozila; 
- je rob vozišča oziroma robnega ali odstavnega pasu označen z odsevniki za označevanje poteka ceste; 
- so pričakovane ovire pravočasno vidne tudi brez uporabe dolgih žarometov. 
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(10) Na vozišču avtoceste in hitre ceste je prepovedano obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev ali parkiranje. 
(11) Na odstavnem pasu ali odstavni niši je prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen ustavitev v sili in 

ustavitev zaradi nudenja potrebne pomoči. 
Voznik vozila, ki je ustavil v sili, mora poskrbeti, da se vozilo takoj odstrani. 
Če tega ne stori, odstrani vozilo na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja cest, skladno z določbami 
zakona, ki ureja ceste. 

(12) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je vožnja na odstavnem pasu kljub označeni robni črti dovoljena, 
če je to označeno s predpisano spremenljivo prometno signalizacijo. 

(13) Na odstavnem pasu ali odstavni niši lahko vozijo in ustavijo vozila: 
- nujne medicinske pomoči, gasilska vozila in vozila zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, 
- izvajalca rednega vzdrževanja avtoceste pri pregledu in vzdrževanju ceste ter pri izločanju vozil, 
- upravljavca cestninskih cest, ki jih pri izvajanju nadzora uporabljajo cestninski nadzorniki, 
- policije in vojaške policije pri nadzoru in urejanju cestnega prometa in 
- inšpektorjev pri opravljanju inšpekcijskega nadzora. 
Pri tem morajo biti vsa navedena vozila označena s predpisanimi svetlobnimi znaki oziroma s pomičnimi 
signalnimi ali zapornimi tablami. 

(14) V primeru zastoja prometa morajo vozniki pustiti med kolonama vozil, ustavljenima na prometnih pasovih, 
ki sta najbližje levemu robu smernega vozišča, dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. 

(15) Pešci ne smejo stopiti na avtocesto in hitro cesto ali hoditi po njej. 
 

V primeru okvare na AC ali HC: 
- Vklopimo varnostne utripalke 
- Zapeljemo na odstavno nišo ali 
- Odstavni pas 

 
 
 

 
 
 
Vaja 3.5 - Samostojna uporaba pridobljenega znanja s samopreverjanjem 
Kandidat opravi samostojno vožnjo, pri kateri ga učitelj vožnje samo usmerja. Na koncu vaje sledi  podrobna samo-
ocena kandidata. Kandidat mora sam razumeti ali je pripravljen za izpitno vožnjo in če so njegovo znanje in 
sposobnosti dosegle nivo samostojne vožnje v prometu. Učitelj mora svojo kritiko in pohvalo utemeljiti z 
argumenti. Kandidat in učitelj vožnje na koncu te vaje in analize sprejmeta odločitev o nadaljnjem usposabljanju 
ali pristopu k izpitu. 

 

 



 Učna mapa. 
 

Tomislav Iljaš Wolf – učitelj vožnje A in B kategorije 
FB: Goride Bob 

 

 

ČETRTA STOPNJA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 
 
Vaja 4.1 - Nakladanje in razkladanje tovora  
Tekom usposabljanja učitelj kandidata seznani tudi z dodatno četrto stopnjo izobraževanja. Te vaje se priključijo 
usposabljanju na prvi ali drugi stopnji.  
 
Vaja 4.2 - Vstopanje in izstopanje potnikov. 
Pri kandidatih za A1, A2 in A kategorijo se posebej pozorno pove in pokaže, kako sopotnik sede na vozilo in kako 
izstopi.  
Ko sopotnik vstopa na vozilo ima voznik ugasnjen motor ali pa je motor v nevtralni brzini. Voznik obe roki drži na 
krmilu, pri tem z desno roko krepko stisne prednjo zavoro. Noge postavi trdno na tla. Šele potem voznik da znak 
sopotniku, da lahko sede na vozilo. Sopotnik vstopa z leve strani vozila. Sopotnik levo nogo postavi na sopotnikovo 
stopalko na levi in se dvigne. Pri tem se z levo roko prime levega ramena voznika in nato še z desno roko desnega 
ramena voznika. Desno nogo postavi preko sedeža na desno stopalko in sede na sedež. Z eno roko nato objame 
voznika okoli pasu, z drugo pa se prime za sopotnikov ročaj na zadku vozila. Ko je sopotnik trdno sedel sporoči to 
vozniku. Med vožnjo se na sedežu ne obrača ali nagiba, niti ne steguje glavo čez voznikova ramena. S svojit telesom 
spremlja gibanje voznika. Z vozila sestopi šele, ko mu to dovoli voznik. Sestopi v obratnem vrstnem redu, kot je 
vstopil. Če vozilo ni opremljeno s stopalkami za sopotnika in če ni opremljeno z ročkami za oprijem sopotnika, ni 
dovoljeno, niti priporočljivo voziti sopotnika.   
 
 
1. SPLOŠNA PRAVILA IN PREDPISI CESTNEGA PROMETA 
 
Načela cestnega prometa 
Kandidat pozna in razume načela cestnega prometa. 
 
Pogoji za vožnjo vozil 
Kandidat pozna splošne pogoje za udeležbo voznika v cestnem prometu. 
 
Predpisi, ki se nanašajo na listine, potrebne za uporabo vozil 

 Izdaja in podaljšanje vozniškega dovoljenja 
 Zamenjava ali izdaja dvojnika vozniškega dovoljenja 
 Mednarodno vozniško dovoljenje 
 Prometno dovoljenje 

Kandidat pozna temeljne pogoje za izdajo in podaljšanje vozniškega dovoljenja, pogoje in namen izdaje 
mednarodnega vozniškega dovoljenja; pozna razloge, zaradi katerih se vozniško dovoljenje zamenja ali izda 
dvojnik; ve, katere listine mora imeti pri sebi, kadar vozi vozilo v prometu, in pozna obveznosti voznika ob 
kontroli voznikov, vozil in opreme. 
 

3.5   Samostojna uporaba pridobljenega znanja s samoocenjevanjem 
Kandidat je usposobljen za samostojno in varno vožnjo na cestah z gostim prometom v 
naselju in zunaj njega, tako da:  
- upošteva prometne predpise, navodila policije in prometnih redarjev,  
- ustrezno predvideva morebitne in dejanske nevarnosti ter se nanje pravilno odzove,  
- upošteva načela ekološke vožnje,  
- upošteva načelo defenzivnega ravnanja v prometu,  
- upošteva načelo zaščite šibkejših udeležencev v prometu.  

 
Kandidat se samooceni s primerjavo in izmenjavo izkušenj z učiteljem vožnje oziroma 
drugimi kandidati. 
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Voznik začetnik (samo kategorije A2, A in B) 
Kandidat ve, kdo je voznik začetnik ter pozna obveznosti v zvezi s programom dodatnega usposabljanja 
voznikov začetnikov. 
 
Pogoji za udeležbo vozila v cestnem prometu 

 Registracija vozil 
 Odjava, tehnična brezhibnost in tehnični pregledi vozil 
 Potrdilo o skladnosti vozila 

Kandidat pozna temeljne pogoje, ki jih mora izpolnjevati vozilo za udeležbo v cestnem prometu, pogoje za 
registracijo in podaljšanje registracije vozila, razume namen tehničnih pregledov, ve, kdaj je treba vozilo 
odjaviti in ve, katere pomembne podatke za uporabnika vozila najde v potrdilu o skladnosti. 
 
Varnostni ukrepi v cestnem prometu 

 Odgovornost lastnika vozila 
 Izločitev vozila iz cestnega prometa, odstranitev nepravilno parkiranih in zapuščenih 

vozil 
 Globa, kazenske točke, prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja 
 Zdravstveni pregledi kandidatov in voznikov 
 Prepoved vožnje, začasni odvzem vozniškega dovoljenja, zaseg vozila, pridržanje 

Kandidat ima temeljno splošno znanje o naštetih ukrepih in razlogih za njihovo uresničitev. 
 
Izrazi v cestnoprometni zakonodaji 
Kandidat pozna pomen izrazov, uporabljenih v cestnoprometni zakonodaji, ki se nanašajo na splošne vsebine 
teoretičnega dela izpita. 
 
2. UDELEŽENCI CESTNEGA PROMETA 
Graditev dobrih medčloveških odnosov med udeleženci ter sodelovanje in sobivanje 
z drugimi udeleženci cestnega prometa 

 Graditev dobrih medčloveških odnosov med udeleženci cestnega prometa 
 Sodelovanje/sobivanje z drugimi udeleženci cestnega prometa 

Kandidat pozna ter razume pomen vozniške kulture, strpnosti, solidarnosti in humanosti medsebojnih 
odnosov, neformalne komunikacije med udeleženci v cestnem prometu ter defenzivne vožnje za varen in 
nemoten potek cestnega prometa. 
 
Dejavniki tveganja, povezani z značilnostmi bolj izpostavljenih, ranljivih in drugače 
izstopajočih skupin udeležencev cestnega prometa 

 Otroci 
 Pešci (razen prehoda za pešce) 
 Starejši ljudje 
 Kolesarji (razen prehoda za kolesarje) 
 Vozniki mopedov 
 Vozniki motornih koles 
 Vozniki velikih vozil 
 Vozniki traktorjev, delovnih vozil, lahkih štirikoles ipd. 

Kandidat pozna značilnosti bolj izpostavljenih, ranljivih in drugače izstopajočih skupin udeležencev cestnega 
prometa, ve kakšna tveganja iz tega izhajajo in ve, kako mora temu prilagoditi svoje ravnanje v cestnem 
prometu. 
 
Vpliv lastnosti in značilnosti posameznika na njegovo ravnanje v cestnem prometu ter 
značilnosti mladih voznikov in voznikov začetnikov 

 Vpliv lastnosti in značilnosti posameznika 
 Značilnosti mladih voznikov in voznikov začetnikov 

Kandidat pozna in razume temeljne dejavnike, ki vplivajo na voznikovo ravnanje oziroma odločitev 
posameznika glede tega, kako bo ravnal v cestnem prometu (sposobnosti, osebnost, znanje, spretnosti, 
stališča, motivacija, starost, izkušnje idr.). 
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Psihofizično stanje udeležencev cestnega prometa 
 Vpliv alkohola – splošno 
 Vpliv drog in drugih psihoaktivnih snovi 
 Preverjanje psihofizičnega stanja in strokovni pregled 
 Vpliv razpoloženja in utrujenosti 

Kandidat pozna spremembe v vedenju voznika zaradi vpliva alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi, 
razpoloženja in utrujenosti ter razume njihove mogoče posledice za varnost cestnega prometa; pozna 
predpise v zvezi s preverjanjem psihofizičnega stanja in strokovnim pregledom. 
 
Prometne nesreče 

 Prometna nesreča in vrste prometnih nesreč 
 Dolžnost ravnanja ob prometni nesreči 

Kandidat pozna vrste prometnih nesreč, dolžnostna ravnanja ob nesreči, postopek reševanja glede na 
kategorijo prometne nesreče in pomoč žrtvam v prometni nesreči, kadar je to potrebno (zavarovanje kraja 
nesreče, obveščanje). 
 
3. PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA NA CESTAH TER 
ZNAKI, UKAZI IN ODREDBE POLICIJE, OBČINSKEGA REDARSTVA IN 
PRIPADNIKOV ŠOLSKE PROMETNE SLUŽBE 
Prometna signalizacija in prometna oprema na cestah 

 Prometni znaki 
 Dopolnilne table 
 Označbe na prometnih površinah 
 Znaki za označevanje bližine roba vozišča in preprečevanje nadaljnje vožnje 
 Znaki za označevanje del in ovir v cestnem prometu 
 Svetlobni prometni znaki 
 Spremenljiva prometno informativna signalizacija 
 Pomembnejša prometna oprema cest 

Kandidat predvsem pozna obliko, barvo in pomen prometne signalizacije in prometne opreme na cestah, 
namen označevanja oz. postavitve, ve, kakšno ravnanje se od njega pričakuje in se zaveda tveganj v primeru 
njenega neupoštevanja. 
 
Znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo policisti (razen pri urejanju prometa na križišču), občinsko 
redarstvo ter šolska prometna služba 

 Znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo policisti 
 Pristojnosti in ukrepi občinskih redarjev 
 Znaki pripadnikov šolske prometne službe 

Kandidat pozna pomen znakov in odredb, ki jih dajejo policisti, pristojnosti in ukrepe občinskih redarjev pri 
nadzoru cestnega prometa ter znakov, ki jih dajejo pripadniki šolske prometne službe, ve, kakšno ravnanje 
se od njega pričakuje in se zaveda tveganj v primeru njihovega neupoštevanja. 
 
4. VOŽNJA PO CESTI (ni za kategoriji F in G) 
Nadzor nad vozilom med vožnjo po cesti 

 Hitrost (splošne omejitve in prilagajanje hitrosti vožnje okoliščinam ter posledice nespoštovanja 
omejitev hitrosti in vožnje s previsoko (neprilagojeno) hitrostjo 

 Zaviranje in pot ustavljanja (različne podlage in različne situacije)  
Kandidat pozna splošne omejitve hitrosti, skupne vsem vrstam vozil, razume omejitve hitrosti, določene s 
prometno signalizacijo, razume pojem prilagoditve hitrosti in pozna splošne okoliščine in razloge za 
prilagajanje hitrosti, pozna in razume dejavnike tveganja, povezane s hitrostjo vožnje in njenim spreminjanjem. 
 
Vožnja po hitri cesti in avtocesti (ni za kategorijo AM) 

 Prometna signalizacija in prometna oprema 
 Vožnja (vključevanje, pravila vožnje, prehitevanje, ravnanje ob zastoju, okvara 
 vozila, izključevanje) 
 Ravnanje ob okvari ter varnostni ukrepi ob zapuščanju vozila 
 Predori (Vožnja skozi predore, ravnanje ob zastojih in okvari) 
 Delovišča 
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Kandidat pozna in razume pravila in posebnosti vožnje po hitri cesti in avtocesti, ki se nanašajo na vse 
kategorije vozil, pozna prometno signalizacijo, značilno za te ceste, pozna opremo predorov in razume njen 
namen, ve, kako ravnati ob zastojih, izrednih dogodkih ter ob približevanju in vožnji mimo mest, kjer se izvajajo 
dela na cesti. 
 
Razdalja med vozili 
Kandidat pozna predpise, ki določajo najmanjšo razdaljo med vozili, ve in razume, kdaj in zakaj je treba to 
razdaljo povečati. 
 
Vožnja v različnih voznih razmerah (vreme, vožnja podnevi ali ponoči, poškodovano 
vozišče) 

 Vožnja v različnih vremenskih razmerah (dež, megla, nizko sonce, bočni veter itd.) 
 Vožnja ponoči 
 Vpliv vrste in stanja vozišča na vožnjo 
 Vožnja v cestnih predorih, razen na hitri cesti in avtocesti 

Kandidat pozna in razume dejavnike tveganja, povezane z vožnjo v različnih voznih razmerah, ponoči in na 
različnih cestnih podlagah. Kandidat pozna in razume dejavnike tveganja pri vožnji v različnih cestnih predorih 
ter ve, kako ravnati ob izrednih dogodkih v predorih. 
 
5. PRAVILA CESTNEGA PROMETA 
Pravila varne vožnje 

 Vključevanje v cestni promet in vožnja z vozilom po cesti (vključevanje v cestni 
 promet, vožnja z vozilom po cesti, vožnja v koloni …) 
 Vožnja mimo ovire, prehitevanje in sprememba smeri 
 Prehodi za pešce in prehodi za kolesarje ter prehod ceste čez železniško progo v isti 
 ravnini 

Kandidat pozna in razume pravila cestnega prometa ter posledice ravnanja v nasprotju z njimi.  
Kandidat zna pravilno sklepati o razvoju dogodkov glede na pravila cestnega prometa ter dejanska in 
pričakovana ravnanja udeležencev cestnega prometa (v običajnih prometnih situacijah zna pravilno presoditi 
tisto, kar vidi in predvideti, kaj je najverjetnejši razvoj dogodkov). 
 
Približevanje križišču, razvrščanje in zavijanje 

 Približevanje križišču 
 Razvrščanje  
 Vožnja skozi križišče 

Kandidat ve in razume, kako se približuje križišču, pozna in razume pravila razvrščanja ter vožnje čez križišče 
(zavijanje). 
 
Prednost na križišču 

 Vse vrste križišč (križišča enakovrednih cest, prednostne in neprednostne ceste, potek prednostne 
ceste, krožna križišča, križišča, kjer je promet urejen s semaforji, križišča, kjer promet ureja policist) 

 Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo 
Kandidat pozna in razume pravila prednosti na križišču. 
 
Znaki za komunikacijo med udeleženci cestnega prometa 

 Položaj vozila 
 Utripalke in varnostne utripalke 
 Zavorne svetilke, žarometi za vzvratno vožnjo in zvočni opozorilni znaki za vzvratno vožnjo 
 Svetlobni in zvočni opozorilni znaki 
 Položaj telesa, glave in rok 

Kandidat pozna pravila uporabe naprav in znakov za komunikacijo med udeleženci v cestnem prometu ter 
razume njihov namen in pomen. Prepozna, pozna in razume tudi posredne in neformalne znake za 
komunikacijo, se zaveda njihovega pomena in tudi možnosti njihove napačne razlage. 
 
6. POSEBNOSTI V CESTNEM PROMETU 
Delo na cesti (razen na hitri cesti in avtocesti) 
Organizirana kolona vozil 
Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo (brez pravil vožnje na križišču) 
Vozila, ki uporabljajo posebno opozorilno svetilko, ki oddaja svetlobo rumene barve  
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Izredni prevoz 
Kandidat pozna in razume pravila vožnje ter dejavnike tveganja, povezane z s posebnostmi v cestnem 
prometu, ki jih predstavljajo delo na cesti, organizirane kolone vozil, vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, 
vozila, ki uporabljajo posebno opozorilno svetilko, ki oddaja svetlobo rumene barve, ter vozila za izredni 
prevoz. 
 
7. UPORABA VOZILA V ODNOSU DO OKOLJA 
Osnove tehnike varčne vožnje 
Trajnostna mobilnost (izbira vrste in načina prevoza) 
Načrtovanje poti 
Kandidat ima splošno znanje glede uporabe vozila v odnosu do okolja, posebnosti, značilne za posamezno 
kategorijo vozil, pa se obravnavajo ločeno. 
 
2.3.3 Dodatne vsebine za kategorije AM, A1, A2 in A 
Dodatne vsebine za kategorije AM, A1, A2 in A so navedene v Preglednici 3. Razdeljene so na dodatne 
vsebine, skupne vsem navedenim kategorijam, ter na dodatne vsebine za kategorijo AM in za kategorije A1, 
A2 in A. 
 
Preglednica 3: Dodatne vsebine za kategorije AM, A1, A2 in A 
Dodatne vsebine, skupne kategorijam AM, A1, A2 in A 

 Posebnosti pri splošnih predpisih in pravilih cestnega prometa 
Kandidat pozna splošne predpise, ki se nanašajo na udeležbo tako motornih koles kot mopedov v cestnem 
prometu ter pozna in razume posebnosti pri pravilih cestnega prometa, ki se nanašajo na vožnjo teh vozil. 

 Dejavniki tveganja, ki se nanašajo na različne razmere na cesti 
Kandidat pozna in razume vpliv razmer na cesti, zaradi katerih so še posebej izpostavljeni vozniki motornih 
koles in mopedov (spolzke voziščne površine, mokre označbe na prometnih površinah, pokrovi jaškov, 
poškodovano vozišče, udarne jame, zapolnjene z vodo, podhlajeno vozišče, pesek na vozišču, bočni veter 
idr.) ter ve, kako ravnati, da ta tveganja čim bolj zmanjša. 

 Vidnost voznikov enoslednih motornih vozil za druge udeležence cestnega prometa 
Kandidat ve, kako lahko doseže svojo večjo vidnost v cestnem prometu ter ve in razume, s katerimi ravnanji 
lahko zmanjša možnost, da bi ga drugi udeleženci spregledali. 

 Zaščitna motoristična čelada 
Kandidat pozna predpise glede uporabe homologirane zaščitne motoristične čelade ter ve in razume, kakšno 
izbrati, kako jo uporabljati ter kako skrbeti zanjo (čiščenje, poškodbe, obraba vizirja idr.) 

 Prevoz potnika in tovora v zvezi s prometno varnostjo 
Kandidat pozna predpise, ki se nanašajo na prevoz potnika in tovora, ter pozna in razume način prevoza 
potnika in tovora ter vpliv tega na varno upravljanje z motornim kolesom oziroma mopedom. 
 
Dodatne vsebine samo za kategorijo AM 

 Posebnosti pri splošnih predpisih in pravilih cestnega prometa 
 Posebnosti pri prometni signalizaciji 
 Vožnja (upravljanje) mopeda 
 Tehnične lastnosti vozila, ki vplivajo na varno udeležbo v cestnem prometu 

Kandidat pozna splošne predpise, ki se nanašajo na udeležbo mopedov v cestnem prometu, pozna in razume 
posebnosti pri pravilih cestnega prometa in prometni signalizaciji, ve in razume, kako ravnati pri vožnji mopeda 
ter pozna in razume tehnične lastnosti vozila, ki vplivajo na varno udeležbo v cestnem prometu. 
 
Dodatne vsebine samo za kategorije A1, A2 in A 

 Posebnosti pri splošnih predpisih in pravilih cestnega prometa 
 Posebnosti pri prometni signalizaciji 
 Uporaba zaščitne opreme 
 Vožnja (upravljanje) motornega kolesa 
 Dejavniki tveganja, povezani z značilnostmi vožnje motornega kolesa 
 Tehnične lastnosti vozila, ki vplivajo na varno udeležbo v cestnem prometu 

Kandidat pozna splošne predpise, ki se nanašajo na udeležbo motornih koles v cestnem prometu, pozna in 
razume posebnosti pri pravilih cestnega prometa in prometni signalizaciji, pozna značilnosti kakovostne 
zaščitne motoristične opreme ter razume pomen njene uporabe, ve in razume, kako ravnati pri vožnji 
motornega kolesa, pozna in razume dejavnike tveganja, povezane z značilnostmi vožnje motornega kolesa 
ter pozna in razume tehnične lastnosti vozila, ki vplivajo na varno udeležbo v cestnem prometu. 
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OCENJEVANJE PRAKTIČNEGA DELA IZOBRAŽEVANJA 
Na praktičnem delu vozniškega izpita se ocenjuje, ali kandidat vozi v skladu s cestnoprometnimi predpisi in 
pri tem predvsem zagotavlja varen, nemoten in umirjen potek cestnega prometa. Poleg upoštevanja 
enoznačnih pravil cestnega prometa pa mora ocenjevalec pravilno presoditi tudi kompetence, kot so potreben 
nadzor nad vozilom, pravilno opazovanje, predvidevanje in pravilno razumevanje prometnih situacij, 
defenzivno ravnanje, prilagajanje hitrosti okoliščinam, odnos do drugih udeležencev, varčna vožnja idr. 
 
3.2.1 Splošna merila ocenjevanja 
Na praktičnem delu izpita se mora ocenjevalec ob pravilnem izboru vsebin preizkušanja opredeliti predvsem 
do naslednjih kompetenc za zagotavljanje varnega, nemotenega in umirjenega poteka cestnega prometa: 

 upravljanje z vozilom (obvladovanje vozila / tehnika vožnje), 
 opazovanje, 
 pozornost ter razumevanje in predvidevanje prometnih situacij, 
 sporazumevanje z drugimi udeleženci cestnega prometa, 
 položaj vozila, 
 hitrost in dinamika vožnje ter vključevanje in prehajanje v drug prometni tok, 
 neodvisna vožnja, 
 vožnja v skladu s pravili, prometno signalizacijo ter znaki in odredbami pooblaščenih oseb. 

Ocenjevalec ugotavlja, ali kandidat obvladuje s potrebno spretnostjo posamezne pomembne elemente vožnje 
in iz tega sklepa o njegovi celostni usposobljenosti. Z napakami se ukvarja le toliko, kolikor pomenijo 
pomanjkljivo obvladovanje posameznega elementa ali kaže njihovo pogosto pojavljanje na preveliko 
nezanesljivost. 
 
3.2.1.1 Upravljanje z vozilom 
Kompetence glede upravljanja z vozilom se ocenjujejo skozi izpeljavo naslednjih nalog: 

 priprava na vožnjo, pregled vozila in naloge prvega dela izpita, 
 preizkus spretnosti z vozilom (drugi del izpita), 
 nadzor nad vozilom pri vožnji v cestnem prometu (speljevanje, prestavljanje, 
 pospeševanje, spreminjanje in držanje smeri, zmanjševanje hitrosti, ustavljanje), 
 gospodarna vožnja (kategorije B1, B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E in DE), 
 prepoznavanje resnejših tehničnih napak, 
 uporaba svetilk, žarometov in drugih naprav na vozilu, 
 zagotavljanje vidljivosti iz vozila ter, gretje, hlajenje in prezračevanje vozila (kategorije B1, B, BE, C1, 

C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE in F). 
Na področju zgoraj naštetih kompetenc mora kandidat pokazati znanje, spretnosti in rutino, ki so potrebni, da 
voznik ne ogroža varnosti cestnega prometa in da zagotavlja njegov nemoten potek ter tudi mero udobja in 
gospodarnosti pri vožnji. 
 
3.2.1.2 Opazovanje 
Kompetence glede opazovanja se ocenjujejo skozi izpeljavo naslednjih nalog: 

 opazovanje naprej, levo in desno, z namenom pridobiti informacije, potrebne za pravilno ravnanje ter 
pravilno in pravočasno presojo posamezne prometne situacije, 

 pravilna in sistematična uporaba vzvratnih ogledal, 
 kontrola mrtvih kotov vzvratnih ogledal. 

Na področju zgoraj naštetih kompetenc mora kandidat pokazati znanje, spretnosti in rutino, ki so potrebni, da 
voznik z opazovanjem okolice pridobi za vožnjo potrebne informacije. Opazovanje prometa za in ob 
vozilu mora potekati sistematično, ob uporabi notranjih in zunanjih vzvratnih ogledal ter kontroli mrtvih kotov 
(odvisno tudi od kategorije, v katero spada vozilo), tako da lahko kandidat premike ter spremembe smeri in 
hitrosti vožnje opravi varno in brez oviranja drugih udeležencev cestnega prometa. 
 
Opazovanje kandidata je tudi vir informacij o njegovi usposobljenosti na drugih področjih. Glede na to, kam 
usmerja poglede, koliko časa trajajo zaustavitev pogledov in kako zaznava s perifernim vidom, je 
mogoče ugotoviti, če spremlja podatke v vozilu, zazna prometno signalizacijo, opazi udeleženca 
cestnega prometa ali se osredotoči na mogočo nevarnost. Kadar je opazovanje povezano z ustreznim 
ukrepanjem, npr. kadar kandidat usklajuje gibanje vozila z zahtevami prometne signalizacije in se 
prilagaja drugim udeležencem cestnega prometa oziroma se odziva na prometne okoliščine, ki se pojavijo, je 
mogoče sklepati tudi o učinkovitosti opazovanja. 
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Če kandidat večkrat in v različnih okoliščinah ne ukrepa, kot bi moral, se skuša ugotoviti razlog za to. 
Pomanjkljivosti pri opazovanju so le eden od možnih vzrokov, zato mora ocenjevalec dobro spremljati, kam 
so usmerjeni njegovi pogledi ter kje in za koliko časa se zaustavijo. Kandidat morda situacijo vidi, pa ne 
ukrepa, ker si jo napačno razlaga ali pa ne uspe ukrepati zaradi zasičenosti z informacijami. Pri tem je treba 
upoštevati tudi dejstva o tem, kako pri človeku potekata opazovanje in zaznavanje ter kakšne posebnosti se 
lahko pri tem pričakujejo pri neizkušenih voznikih, kot so kandidati. 
 
3.2.1.3 Pozornost ter razumevanje in predvidevanje prometnih situacij 
Kompetence glede pravilnega razporejanja in usmerjanja pozornosti se ocenjujejo skozi izpeljavo naslednjih 
nalog: 

 pravilna presoja in ocena posamezne prometne situacije (vključuje tudi kulturo in medsebojno 
sodelovanje v cestnem prometu, kot sta odstop prednosti in upoštevanje ranljivejših in drugače 
izstopajočih udeležencev), 

 predvidevanje razvoja dogodkov, 
 prepoznavanje tveganih situacij. 

Kandidat mora imeti dovolj znanja in izkušenj, da v vsakodnevnih situacijah pravilno predvidi in razume 
ravnanja drugih udeležencev cestnega prometa ter prepozna običajne tvegane situacije, kot so npr. delno 
zakrit prehod za pešce, otroci ob vozišču, nepregledno križišče ali tesna vožnja mimo parkiranih vozil ter temu 
prilagodi svojo vožnjo. V redkih, netipičnih ali kako drugače specifičnih situacijah, o katerih si kandidat 
upravičeno ni mogel nabrati dovolj izkušenj, so dopustna večja odstopanja, vendar tudi v takšnih primerih 
kandidat ne sme povzročiti nevarne situacije. Smiselno enako velja tudi za primere, kadar je zaradi spleta 
okoliščin v nekem trenutku podatkov več, kot jih je voznik sposoben pravočasno obdelati ter na njihovi podlagi 
tudi pravočasno sprejeti pravilno odločitev. 
 
3.2.1.4 Sporazumevanje z drugimi udeleženci cestnega prometa 
Kompetence glede sporazumevanja z drugimi udeleženci cestnega prometa se ocenjujejo 
skozi izpeljavo naslednjih nalog: 

 ustrezna uporaba in razumevanje naprav za sporazumevanje (utripalke, varnostne utripalke, zavorne 
svetilke, žaromet za vzvratno vožnjo), 

 pravočasno in jasno sporočanje namer s položajem vozila ter hitrostjo in dinamiko vožnje. 
Kandidat se mora z drugimi udeleženci cestnega prometa sporazumevati na način, ki zagotavlja varen in 
hkrati nemoten potek prometa. Informacije, ki jih kandidat daje z uporabo naprav za sporazumevanje ter s 
položajem, hitrostjo in dinamiko vožnje, morajo biti dane pravočasno in nedvoumno, tako da lahko drugi 
udeleženci cestnega prometa temu pravočasno prilagodijo svoje ravnanje. Komunikacija, ki spremlja tipične 
in pogosto ponavljajoče se elemente vožnje, (npr. vožnja mimo, razvrščanje in zavijanja na križiščih, menjava 
prometnega pasu, vključevanje na avtocesto in izključevanje z nje), mora biti izpeljana brez večjih odstopanj. 
Več tolerance se dopušča v redkih in netipičnih situacijah, kot so npr. neobičajna križišča ali specifičen način 
obračanje vozila. 
 
3.2.1.5 Položaj vozila 
Kompetence glede položaja vozila se ocenjujejo skozi izpeljavo naslednjih nalog: 

 lega na cesti v skladu s pravili, 
 jasno, pravočasno in pravilno zavzet položaj (razvrščanje, premiki), 
 zagotavljanje potrebnih razdalj do drugih udeležencev cestnega prometa in fizičnih ovir (varnostna 

razdalja, bočna varnostna razdalja), 
 prilagajanje položaja vozila značilnostim zavojev, potrebni vidni razdalji in preglednosti križišč. 

Lega oziroma položaj vozila morata biti v skladu s pravili cestnega prometa, morebitna odstopanja pa 
usklajena s posebnostmi posameznih prometnih situacij. Razdalja do drugih udeležencev cestnega prometa 
in fizičnih ovir ter prilagajanje položaja vozila značilnostim zavojev, potrebni vidni razdalji in preglednosti 
križišč morata biti takšna, da zagotavljata varen in nemoten potek cestnega prometa. 
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3.2.1.6 Hitrosti in dinamika vožnje ter vključevanje in prehajanje v drug prometni tok 
Kompetence glede hitrosti in dinamike vožnje ter vključevanja in prehajanja v drug prometni 
tok se ocenjujejo skozi izpeljavo naslednjih nalog: 

 zagotavljanje nemotenega poteka cestnega prometa (vključno s prehitevanjem, če ga je mogoče 
izpeljati varno in v skladu s pravili cestnega prometa), 

 prilagoditev hitrosti okoliščinam, ki jih voznik lahko predvidi (npr. temu, da lahko ustavi pred oviro, ki 
jo lahko pričakuje), 

 prilagoditev hitrosti cestnim in vremenskim razmeram, 
 vključevanje v prometni tok, križanje z drugimi prometnimi tokovi in prehajanje iz enega v drug 

prometni tok (tudi na hitri cesti in avtocesti). 
Kandidat mora voziti s takšno hitrostjo, da lahko sledi prometnemu toku iste vrste vozil (mopedi, osebni 
avtomobili, tovorna vozila …) ter da pokaže, da obvladuje vozilo in prometne situacije pri hitrostih, ki so na 
določeni cesti ali delu ceste dovoljene in v danih okoliščinah še primerne. To vključuje tudi usklajevanje hitrosti 
in ravnanja z okoliščinami, ki zahtevajo določeno prilagoditev. Dinamika vožnje mora biti takšna, da se zmore 
kandidat brez nepotrebnega čakanja in odlašanja vključiti v drug prometni tok ali se z njim križati (vključevanje 
v promet na javni cesti, vožnja na križiščih, menjava prometnega pasu, vključevanje s pospeševalnega pasu). 
 
3.2.1.7 Neodvisna vožnja 
Kompetence glede neodvisne vožnje se ocenjujejo skozi nalogo vožnje proti cilju po znanih poteh ali s 
pomočjo postavljene prometne signalizacije (kažipotov), brez sprotnega usmerjanja.  
Pri takšni vožnji kandidat pokaže, da zmore tudi samostojno sprejemati odločitve glede smeri vožnje in z njimi 
usklajevati ostala ravnanja oziroma da spremlja in pravilno upošteva tudi prometne znake za vodenje prometa. 
Takšen način vožnje je pri kategorijah BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E in DE prisoten v čim večji meri, pri 
ostalih kategorijah pa v manjšem obsegu. 
 
3.2.1.8 Vožnja v skladu s pravili cestnega prometa, prometno signalizacijo ter znaki in odredbami 
pooblaščenih oseb 
Kompetence glede upoštevanja pravil cestnega prometa, prometne signalizacije ter znakov in odredb, ki jih 
dajejo pooblaščene osebe, se ocenjujejo skozi njihovo morebitno neupoštevanje, kadar ravnanje ne sodi v 
katero koli od točk od 3.2.1.1 do 3.2.1.7 te priloge  (npr. v primeru neupoštevanja pravil zaradi njihovega 
nepoznavanja). 
Kandidat mora voziti v skladu s pravili cestnega prometa, znaki in odredbami pooblaščenih oseb ter upoštevati 
postavljeno prometno signalizacijo in prometno opremo cest. Hujše kršitve oziroma neupoštevanja ter tiste 
kršitve in neupoštevanja, ki imajo za posledico dejansko ali mogočo nevarno situacijo, pomenijo, da kandidat 
še ni usvojil potrebnih kompetenc pri tem segmentu znanj in spretnosti. 
 
3.2.1.9 Mera avtomatizma in rutine 
Mera avtomatizma in rutine zajema nadzor nad vozilom in izpeljavo vseh rutinskih postopkov, kot sta npr. 
razvrščanje pred križiščem ali sistematično opazovanje prometa za vozilom.  
Ocenjevalec ugotavlja, ali kandidat uresničuje postopke ustaljeno in dosledno, odstopanja pa so logično 
pogojena in usklajena s specifičnimi okoliščinami. Če kandidat improvizira ali se postopki pogosto porušijo 
zaradi mentalnih preobremenitev ali nestandardnih okoliščin, pomeni, da temeljnih postopkov še ni usvojil kot 
rutine. Posledica pomanjkanja rutine je poleg pogoste mentalne preobremenitve tudi veliko majhnih napak. 
Ali postopki potekajo rutinsko, je mogoče razbrati tudi iz tega, koliko stvari lahko kandidat počne sočasno. Le 
postopki, ki ne zahtevajo posebnega miselnega napora, lahko potekajo usklajeno ali hkrati z reševanjem 
problemov. 
Če pomanjkanje rutine pomembno vpliva na zagotavljanje varnega in nemotenega poteka cestnega prometa, 
pomeni, da kandidat še ni usvojil vseh potrebnih kompetenc. 
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3.2.2 Posebnosti pri ocenjevanju posameznih kategorij 
Posamezne kategorije ali skupine kategorij imajo določene posebnosti, ki so obravnavane v nadaljevanju. 
 
3.2.2.1 Kategorija AM 
 

3.2.2.1.1 Prvi del izpita 
Na prvem delu izpita se pri kandidatu preverjajo naslednja znanja in spretnosti: 

 poznavanje najpomembnejših tehničnih podatkov in značilnosti vozila, s katerim kandidat opravlja 
vozniški izpit (tip vozila, vrsta in moč motorja, masa, nosilnost, vrsta zavor, vrsta goriva); 

 uporaba dolgih in zasenčenih žarometov, dajanje svetlobnih in zvočnih opozorilnih znakov ter uporaba 
drugih naprav, ki jih ima vozilo; 

 vizualno preverjanje stanja pnevmatik, zavor in verige, preverjanje delovanja svetilk in žarometov ter 
preverjanje nivoja tekočin, ki so potrebne za pravilno delovanje in uporabo vozila; 

 pravilna namestitev zaščitne opreme, ki jo sestavljajo oblačila (dolgi rokavi, dolge hlače), zaprta 
obutev, ki sega nad gležnje, ter motoristične zaščitne rokavice in čelada. 

 
Na vsakem izpitu se v celoti preverijo znanja in spretnosti, navedeni v zadnji alineji, izmed 
ostalih pa ocenjevalec vsakič izbere še najmanj dve. 
 

3.2.2.1.2 Drugi del izpita 
Drugi del izpita zajema preizkus spretnosti vožnje vozila, na katerem se ugotavlja sposobnost izvedbe 
predpisanih elementov preizkušanja, s čimer kandidat pokaže, da obvlada vozilo s potrebno spretnostjo. 
 
Prvi element preizkušanja je Osmica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri tem elementu vozi kandidat na označenem prostoru velikosti 12 x 6 metrov v obliki številke osem s hitrostjo, 
pri kateri ob nagibu vozila tekoče prehaja iz enega v drugo kroženje in odpelje tri med seboj povezane osmice. 
Pri tem ves čas stabilno sedi na vozilu, ima noge na stopalkah, pravilno usmerja pogled proti središču 
kroženja, pravilno in usklajeno uporablja zavore in plin ter tudi sklopko pri vozilu, opremljenim z ročnim 
menjalnikom. Pri tem ne zadene stožcev in z vozilom ostaja v označenem prostoru. 
 
Drugi element preizkušanja je Slalom pri počasni vožnji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri tem elementu kandidat odpelje slalom med najmanj šestimi stožci, ki so postavljeni v ravni linji na 
medsebojni oddaljenosti 2,5 metra. Razdalja med stožci se lahko podaljša do dolžine vozila, povečane za 0,8 
metra. Kandidat odpelje slalom tekoče, z nogami na stopalkah, s pravilno usmerjenim pogledom na stožec, 
ki sledi stožcu, okoli katerega vozi, pravilno in usklajeno uporablja zavore in plin ter tudi sklopko pri vozilu, 
opremljenim z ročnim menjalnikom ter pri tem ne zadene nobenega stožca. 
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Tretji element preizkušanja je Aritmični slalom.  
 

Pri tem 

elementu kandidat odpelje slalom med sedmimi stožci, ki so postavljeni v ravni linji. Prvih pet stožcev je 
postavljenih na medsebojni razdalji 9 metrov, zadnja dva pa sta postavljena na razdalji 7 metrov od 
predhodnega stožca. Kandidat odpelje slalom tekoče, s stalno hitrostjo najmanj 30 km/h, s pravilno 
usmerjenim pogledom na stožec, ki sledi stožcu, okoli katerega vozi, ter pri tem ne zadene nobenega stožca. 
 
Četrti element preizkušanja je Ustavljanje v sili.  
 

Pri tem elementu kandidat doseže hitrost najmanj 40 km/h ter nato na določeni točki začne zavirati do popolne 
ustavitve. Zavira tako, da varno ustavi na čim krajši razdalji, ki na kakovostnem suhem asfaltu v prvem 
poskusu ne sme biti daljša od 8 metrov in v drugem poskusu ne daljša od 7 metrov. Pri oceni učinkovitosti 
zaviranja, ki je odvisno od ravnanja (izurjenosti) kandidata, se poleg oprijema 
pnevmatik na podlago upoštevajo tudi značilnosti motornega kolesa. 
 
Peti element preizkušanja je Izognitev oviri s predhodnim zaviranjem.  
Pri tem elementu kandidat doseže hitrost najmanj 40 km/h. Ocenjevalec, ki lahko to nalogo  prepusti tudi 
učitelju vožnje, z odročeno roko pokaže, na kateri strani je ovira. To stori v trenutku, ko je kandidat oddaljen 
približno 10 metrov od točke, na kateri mora začeti zavirati, tako da lahko, glede na pričakovani reakcijski čas, 
do začetka izogibanja zmanjša hitrost za približno 10 km/h. Začetek izogibanja označujeta stožca, ki sta med 
seboj razmaknjena 1 meter in oddaljena od ovire 8 metrov. Skrajna stožca, ki označujeta oviro, sta med seboj 
razmaknjena 1,6 metra, simetrično glede na začetno in končno linijo vožnje. Po končani izognitvi oviri se 
kandidat vrne nazaj v prvotno linijo vožnje, ki jo ponovno označujeta stožca, med seboj razmaknjena 1 meter 
in oddaljena od ovire 8 metrov. Po vrnitvi v prvotno linijo vožnje kandidat postopno zmanjša hitrost in po 
potrebi ustavi. Ocenjevalec oziroma učitelj vožnje, ki pokaže, na kateri strani je ovira, stoji vsaj 10 metrov za 
zadnjima dvema stožcema. Kandidat celoten manever od začetka zaviranja do vrnitve v prvotno linijo vožnje 
izpelje z izklopljeno sklopko, če ima vozilo ročni menjalnik, pogled usmeri v smer premika in med 
spreminjanjem smeri ne zavira. Element preizkušanja se izpelje dvakrat. Stran, na 
katero se pokaže, da je ovira, izbere ocenjevalec in je lahko tudi obakrat ista. Kandidat pri izpeljavi elementa 
preizkušanja ne sme zadeti nobenega stožca. 
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O vrstnem redu elementov preizkušanja odloči ocenjevalec, pri čemer se najprej izpeljeta prva dva elementa 
in šele nato ostali trije. 
Stožci, s katerimi se označijo poteki posameznih elementov preizkušanja, so visoki najmanj 20 cm in največ 
35 cm, izdelani iz mehkega materiala (da se ga lahko povozi) in dovolj težki, da jih veter, v kakršnem se izpiti 
še opravljajo, ne more premakniti.  
 

3.2.2.1.3 Tretji del izpita 
Na tretjem delu izpita se preverjajo vsebine, določene v drugi do četrti ter šesti alineji točke 3.1.4 Izbor vsebin 
preizkušanja, razen vožnje v parkirni hiši. Pri izboru vsebin se nameni več poudarka upoštevanju prednosti 
na križiščih ter pravilno zavzetemu položaju vozila, pravilnemu opazovanja prometa za vozilom pred premiki 
in spremembami smeri (pravilna uporaba vzvratnih ogledal in opazovanja mrtvih kotov brez pretiranega 
obračanja ali celo neposrednega opazovanja dogajanja za vozilom) ter razumevanju in predvidevanju 
prometnih situacij. 
 
3.2.2.2 Kategorije A1, A2 in A 
 
Tehnične lastnosti motociklov, ki jih uporabljajo kandidati: 
 

     A neomejeno 
        
     Honda CB650R ABS 

Tip agregata :     4-valjni,  
4-taktni,  
4-ventilski  
postavljen pod kotom 30st,  
tekočinsko hlajen,  
DOHC,  

Prostornina :       649 cm³  
Maksimalna moč:  68,5 kW (93,9 KM) pri 12.000 
vrt./min 
Maksimalen navor:  63,0 Nm pri 8500 vrt./min 
Sistem podmazovanja:  Moker karter 
Tip sklopke:  Mokra, več-ploščna 
Sistem vžiga:  PGM-FI – injektorski, Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) 
Zagon:   Električni 
Prenos:   Konstantni, 6-prestav 
Končni prenos:  Veriga 
Poraba goriva:  4,2 l/100km 
Okvir motorja:  Diamant – jeklena konstrukcija  
Kot prednje vilice: 25º50  
Sistem pr.vzmetenja: Teleskopske vilice 
Sistem zad. vzmetenja: Nihajna roka, (nastavljivo vzmetenje – 7 položajev) 
Prednja zavora:  Hidravlični dvojni kolut, Ø 320 mm – opremljena z ABS 
Zadnja zavora:  Hidravlični enojni disk, Ø 240 mm – opremljena z ABS 
Prednja pnevmatika: 120/70 ZR 17M/C(58W), pritisk zraka – 2,4 – 2,6 bar 
Zadnja pnevmatika:  180/55 ZR 17M/C(73W), pritisk zraka – 2,7 – 2,9 bar 
Skupna dolžina:   2,130 mm 
Skupna širina:  780 mm 
Skupna višina:  1.105 mm 
Višina sedeža:  810 mm  
Medosna razdalja: 1.450 mm 
Min. oddaljenost od tal: 150 mm 
Teža:   202,5 kg 
(z vsemi polnimi rezervoarji) 
Nosilnost:   162-165 kg    
Prostornina rezervoarja  15,5l 
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     A2 omejeno 35kW 
        
     Honda Hornet 600 FA ABS 

Tip agregata :     4-valjni,  
4-taktni,  
4-ventilski  
tekočinsko hlajen,  
DOHC,  

Prostornina :       599 cm³  
Maksimalna moč:  35 kW  (48 KM)  
Maksimalen navor:  63,5 Nm pri 10.500 vrt./min 
Sistem podmazovanja:  Moker karter 
Tip sklopke:  Mokra, več-ploščna 
Sistem vžiga:  PGM-FI – injektorski, Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) 
Zagon:   Električni 
Prenos:   Konstantni, 6-prestav 
Končni prenos:  Veriga 
Poraba goriva:  5,1 l/100km 
Okvir motorja:  Diamant – jeklena konstrukcija  
Kot prednje vilice: 25º0  
Sistem pr.vzmetenja: Teleskopske vilice 
Sistem zad. vzmetenja: Nihajna roka, (nastavljivo vzmetenje) 
Prednja zavora:  Hidravlični dvojni kolut, Ø 296 mm – opremljena z ABS 
Zadnja zavora:  Hidravlični enojni disk, Ø 250 mm – opremljena z ABS 
Prednja pnevmatika: 120/70 ZR 17M/C(58W), pritisk zraka – 2,1 – 2,4 bar 
Zadnja pnevmatika:  180/55 ZR 17M/C(73W), pritisk zraka – 2,6 – 2,9 bar 
Skupna dolžina:   2,090 mm 
Skupna širina:  739 mm 
Skupna višina:  1.105 mm 
Višina sedeža:  800 mm  
Medosna razdalja: 1.435 mm 
Min. oddaljenost od tal: 150 mm 
Teža:   173 kg 
(z vsemi polnimi rezervoarji) 
Nosilnost:   185 kg    
Prostornina rezervoarja  19l 
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     A1 omejeno 11kW 
        
     Honda CB125 R 

Tip agregata :     1-valjni,  
4-taktni,  
4-ventilski  
tekočinsko hlajen, DOHC,  

Prostornina :       124,9 cm³  
Maksimalna moč:  11 kW  (15 KM)  
Maksimalen navor:  11,6 Nm pri 8.000 vrt./min 
Sistem podmazovanja:  Moker karter 
Tip sklopke:  Mokra, več-ploščna 
Sistem vžiga:  PGM-FI – injektorski,  
Zagon:   Električni 
Prenos:   Konstantni, 6-prestav 
Končni prenos:  Veriga 
Poraba goriva:  2,2 l/100km 
Okvir motorja:  Diamant – jeklena konstrukcija  
Kot prednje vilice: 24,5º  
Sistem pr.vzmetenja: Teleskopske vilice 
Sistem zad. vzmetenja: Nihajna roka, (nastavljivo vzmetenje) 
Prednja zavora:  Hidravlični dvojni kolut, Ø 296 mm – opremljena z ABS 
Zadnja zavora:  Hidravlični enojni disk, Ø 220 mm – opremljena z ABS 
Prednja pnevmatika: 110/70 ZR 17M/C(58W), pritisk zraka – 2,1 – 2,4 bar 
Zadnja pnevmatika:  150/60 ZR 17M/C(73W), pritisk zraka – 2,4 – 2,6 bar 
Skupna dolžina:   2,015 mm 
Skupna širina:  820 mm 
Skupna višina:  1.055 mm 
Višina sedeža:  800 mm  
Medosna razdalja: 1.345 mm 
Min. oddaljenost od tal: 140 mm 
Teža:   126 kg 
(z vsemi polnimi rezervoarji) 
Nosilnost:   165 kg    
Prostornina rezervoarja  10,1l 

 
3.2.2.2.1 Prvi del izpita 

Na prvem delu izpita se pri kandidatu preverjajo naslednja znanja in spretnosti: 
 poznavanje najpomembnejših tehničnih podatkov in značilnosti vozila, s katerim kandidat opravlja 

vozniški izpit (tip vozila, vrsta, prostornina in moč motorja, masa, nosilnost, vrsta zavor, tlak v 
pnevmatikah); 

 uporaba dolgih in zasenčenih žarometov, dajanje svetlobnih in zvočnih opozorilnih znakov, uporaba 
stikala za ustavitev motorja v sili ter uporaba drugih naprav, ki jih ima vozilo; 

 vizualno preverjanje stanja pnevmatik, zavor in verige, preverjanje delovanja svetilk in žarometov ter 
preverjanje nivoja tekočin, ki so potrebne za pravilno delovanje in uporabo vozila; 

 pravilna namestitev zaščitne motoristične opreme, ki jo sestavljajo oblačila, obutev, rokavice, čelada 
in morebitni drugi (dodatni) kosi motoristične zaščitne opreme. 
 

Na vsakem izpitu se v celoti preverijo znanja in spretnosti, navedeni v zadnji alineji, izmed ostalih pa 
ocenjevalec vsakič izbere še najmanj dve. 
 

PREGLED VOZILA PRED VOŽNJO: 
 Vizualni pregled in pričvrščenost vseh delov motocikla. 
 Pregled pnevmatik (globina profila, enakomerna obraba, tujki, mehanske poškodbe, primeren tlak). 
 Pregled zavornega sistema (delovanje in stanje). 
 Pregled svetil. 
 Pregled verige (stanje verige in zobnikov, podmazanost). 
 Pregled tekočin (olje motorja, zavorno olje, hladilna tekočina). 
 Pregled obvezne opreme (prva pomoč).  
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3.2.2.2.2 Drugi del izpita 
Drugi del izpita zajema preizkus spretnosti vožnje vozila, na katerem se ugotavlja sposobnost izvedbe 
predpisanih elementov preizkušanja, s čimer kandidat pokaže, da obvlada vozilo s potrebno spretnostjo. 
Namen posameznih elementov preizkušanja je oceniti predvsem izurjenost pri ravnanju s plinom, sklopko in 
zavorami, tehniko krmiljenja in prestavljanja, smer gledanja ter ravnotežje in položaj na vozilu, vključno s 
položajem nog na stopalkah. 
 
Prvi element preizkušanja je Potiskanje vozila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri tem elementu kandidat postavi vozilo s stranskega ali centralnega stojala ter ga nato brez pomoči motorja 
potiska po linij, označeni na sliki, in sicer na svoji levi strani, pri čemer vozilo rahlo nasloni na svoj bok. Med 
potiskanjem z obema rokama drži krmilo in je v pripravljenosti z občutkom uporabiti prednjo zavoro. Dovoljeno 
je tudi manevriranje naprej in nazaj. Po koncu potiskanja postavi vozilo nazaj na stojalo ter stori vse za njegovo 
varno zapustitev. 
 
Drugi element preizkušanja je Spelji – ustavi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pri tem elementu kandidat štirikrat zapored dinamično spelje in po 4 metrih ustavi. Po speljevanju postavi obe 
nogi na stopalke, ob vsaki ustavitvi pa se izmenično opre na levo oziroma desno nogo. Nogo položi na tla, ko 
se motorno kolo ustavi. Kandidat usklajeno in učinkovito uporablja plin, sklopko in zavore, ohranja ravnotežje 
ter usmerja pogled naravnost naprej (in ne na mesto, na katerem mora ustaviti). 
 
Tretji element preizkušanja je Osmica.  
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Pri tem elementu vozi kandidat na označeni prostoru velikosti 14 x 7 metrov v obliki številke osem s hitrostjo, 
pri kateri ob nagibu vozila tekoče prehaja iz enega v drugo kroženje in odpelje tri med seboj povezane osmice. 
Pri tem ves čas stabilno sedi na vozilu, ima noge na stopalkah, pravilno usmerja pogled proti središču kroženja 
ter pravilno in usklajeno uporablja zavore, plin in sklopko. Pri tem ne zadene stožcev in z vozilom ostaja v 
označenem prostoru. 
 
Četrti element preizkušanja je Počasna vožnja naravnost.  

Pri tem elementu pelje kandidat čim bolj enakomerno s hitrostjo največ 5 km/h (vožnja z drsečo sklopko) 
vzdolž ravne linije v dolžini 15 metrov in pri tem ves čas ostaja v koridorju širine 0,6 m. Usklajeno in 
učinkovito uporablja plin, sklopko in zavore, ohranja ravnotežje ter usmerja pogled naravnost naprej, pri tem 
mirno in stabilno sedi na vozilu ter ima noge na stopalkah. Preizkus poteka na podlagi brez vzdolžnega 
nagiba ali z minimalnim vzponom. 
 
Peti element preizkušanja je Slalom pri počasni vožnji.  

Pri tem elementu kandidat odpelje slalom med najmanj sedmimi stožci, ki so postavljeni v ravni inji na 
medsebojni oddaljenosti 3,5 metra. Kandidat odpelje slalom tekoče, s hitrostjo približno 5m/h, z nogami na 
stopalkah, s pravilno usmerjenim pogledom na stožec, ki sledi stožcu, okoli katerega vozi, in brez nagibanja 
v zavojih. Ravnotežje ohranja z usklajenimi gibi telesa in krmila ter pravilno in usklajeno uporablja zavore, 
sklopke in plina ter pri tem ne zadene nobenega stožca. 
 
Šesti element preizkušanja je Aritmični slalom.  

 
Pri tem elementu kandidat odpelje slalom med sedmimi stožci, ki so postavljeni v ravni linji. Prvih pet stožcev 
je postavljenih na medsebojni razdalji 9 metrov, zadnja dva pa sta postavljena na razdalji 7 metrov od 
predhodnega stožca. Kandidat odpelje slalom tekoče, v drugi ali tretji prestavi, s stalno hitrostjo najmanj 30 
km/h, s pravilno usmerjenim pogledom na stožec, ki sledi stožcu, okoli 
katerega vozi, ter pri tem ne zadene nobenega stožca. 
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Sedmi element preizkušanja je Ustavljanje v sili.  

Ta element preizkušanja se izpelje dvakrat. Kandidat doseže hitrost najmanj 50 km/h ter nato na določeni 
točki začne hipoma zavirati do popolne ustavitve. Če velikost vadbene površine omogoča, vozi kandidat pred 
začetkom zaviranja v tretji prestavi. Zavira tako, da varno ustavi na čim krajši razdalji, ki na kakovostnem 
suhem asfaltu v prvem poskusu ne sme biti daljša od 12 metrov in v drugem poskusu ne daljša od 10 
metrov. Pri oceni učinkovitosti zaviranja, ki je odvisna od ravnanja (izurjenosti) kandidata, se poleg oprijema 
pnevmatik na podlago upoštevajo tudi značilnosti motornega kolesa. 
 
Osmi element preizkušanja je Izognitev oviri s predhodnim zaviranjem.  
 

Pri tem elementu kandidat doseže hitrost najmanj 50 km/h. Ocenjevalec, ki lahko to nalogo prepusti tudi 
učitelju vožnje, z odročeno roko pokaže, na kateri strani je ovira. To stori, ko je kandidat oddaljen nekaj metrov 
od točke, na kateri lahko najprej začne zavirati. Ta točka je oddaljena od stožcev, ki označujeta začetek 
izogibanja približno, 10 metrov. Z zaviranjem zmanjša hitrost na približno 30 km/h in med tem sprejme 
odločitev glede smeri, v katero se mora izogniti oviri.  
Začetek izogibanja označujeta stožca, ki sta med seboj razmaknjena 1 meter in oddaljena od ovire 8 
metrov. Skrajna stožca, ki označujeta oviro, sta med seboj razmaknjena 1,6 metra, simetrično glede na 
začetno in končno linijo vožnje.  
Po končani izognitvi oviri se kandidat vrne nazaj v prvotno linijo vožnje, ki jo ponovno označujeta 
stožca, med seboj razmaknjena 1 meter in oddaljena od ovire 8 metrov. Po vrnitvi v prvotno linijo 
vožnje kandidat postopno zmanjša hitrost in po potrebi ustavi. Ocenjevalec oziroma učitelj vožnje, ki 
pokaže, na kateri strani je ovira, stoji vsaj 10 metrov za zadnjima dvema stožcema. Kandidat celoten 
manever od začetka zaviranja do vrnitve v prvotno linijo vožnje izpelje z izklopljeno sklopko, pogled 
usmerja v smer premika in med spreminjanjem smeri ne zavira. Stran, na katero se pokaže, da je ovira, 
izbere ocenjevalec. Kandidat pri izpeljavi elementa preizkušanja ne sme zadeti nobenega stožca. 
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Deveti element preizkušanja je Izognitev oviri brez predhodnega zaviranja.  
 

 
Ta element preizkušanja se izpelje dvakrat. V prvo kandidat doseže hitrost najmanj 30 km/h, v drugo pa 
najmanj 50 km/h. Ocenjevalec, ki lahko to nalogo prepusti tudi učitelju vožnje, z odročeno roko pokaže, na 
kateri strani je ovira.  
Pri hitrosti 30 km/h to stori, ko je kandidat oddaljen približno 10 metrov, pri hitrosti 50 km/h pa 15 metrov 
od stožcev, ki označujeta začetek izogibanja. Navedeni razdalji sta povezani s časom, ki ga kandidat 
potrebuje, da lahko sprejme ustrezno odločitev glede smeri, v katero se mora izogniti oviri in pravočasno 
začne s premikom (reakcijski čas). Začetek izogibanja označujeta stožca, ki sta med seboj razmaknjena 
1 meter in pri hitrosti 30 km/h oddaljena od ovire 8 metrov, pri hitrosti 50 km/h pa 12 metrov. Skrajna 
stožca, ki označujeta oviro, sta med seboj razmaknjena 1,6 metra, simetrično glede na začetno in končno 
linijo vožnje.  
Po končani izognitvi oviri se kandidat vrne nazaj v prvotno linijo vožnje, ki jo ponovno označujeta 
stožca, med seboj razmaknjena 1 meter in oddaljena od ovire 8 oziroma 12 metrov. Po vrnitvi v prvotno 
linijo vožnje kandidat postopno zmanjša hitrost in po potrebi ustavi. Ocenjevalec oziroma učitelj vožnje, 
ki pokaže, na kateri strani je ovira, stoji pri izognitvi oviri s hitrostjo 30 km/h vsaj 10 metrov za zadnjima dvema 
stožcema, pri hitrosti 50 km/h pa vsaj 15 metrov. Kandidat celoten manever od začetka izogiba do vrnitve 
v prvotno linijo vožnje izpelje z izklopljeno sklopko, pogled pa usmerja v smer premika in ne zavira, 
dokler se ne vrne v prvotno linijo vožnje. Stran, na katero se pokaže, da je ovira, izbere ocenjevalec in je 
lahko tudi obakrat ista. Kandidat pri izpeljavi elementa preizkušanja ne sme zadeti nobenega stožca. 
 

3.2.2.2.3 Tretji del izpita 
Na tretjem delu izpita se preverjajo vsebine, določene v drugi do šesti alineji točke 3.1.4 Izbor vsebin 
preizkušanja, razen vožnje v parkirni hiši. Pri izboru vsebin se pri kategorijah A2 in A nameni več poudarka 
vožnji po cestah z več prometnimi pasovi, zunaj naselja, ovinkastih in z večjim vzdolžnim nagibom ter po 
avtocesti in hitri cesti. 
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NASVETI IN ZNANJA ZA VARNO VOŽNJO.  
 

Poznamo dve vrste motoristov: tiste, ki so že padli in tiste, ki še bodo. 
 
Kdaj zamenjati pnevmatike na motorju? 
 

Moto pnevmatike se običajno menjajo glede na njihovo izrabljenost. Tovarniški profil moto pnevmatik se 
praviloma giblje med 5 in 7 mm,. Globina profila se razlikuje pri sprednjih in pri zadnjih pnevmatikah (sprednje 
pnevmatike imajo zaradi manjše obremenitve s težo praviloma manj uporabnega profila kot zadnje). Globina 
profila je različna tudi glede na vrsto motorja (gume za cestne motorje imajo proti robu manjši profil, medtem ko 
imajo motokros pnevmatike enakomeren profil). Zakonsko gledano se mejna vrednost profila giblje med 1 in 1,6 
mm globokega profila. Obraba se praviloma ocenjuje po zadnji pnevmatiki, ki je izpostavljena večjim 
obremenitvam. Če je globina profila nižja od zakonsko določene ali če plašč kaže vidne znake obrabe, je vsekakor 
čas za menjavo pnevmatik. Vendar pa obraba ni edini razlog za menjavo, tu so še staranje gume in deformacije. 

Okvirna življenjska doba moto pnevmatike je dve polni sezoni, za motoriste, ki se z motorjem vozijo 
premalo, da bi gume v eni sezoni obrabili. Plašči se namreč tudi čez zimo starajo in ne glede na to ali motor 
uporabljate ali ne, izgubljajo prožnost. Kadar motor veliko časa stoji, se lahko točkovna obremenitev (notranja 
deformacija) prenese tudi na pnevmatiko in to vpliva na njeno funkcionalnost. 

Tekalna površina pnevmatike mora biti lepo in enakomerno eliptično napeta, izrabljena pnevmatika pa te 
eliptičnosti nima več. Takšno obrabo opazite, če pnevmatiko pogledate od zgoraj navzdol in je sredinski pas vidno 
sploščen. Čeprav je na zunanjih tretjinah profil še v skladu z zakonskim minimumom, tako obrabljena pnevmatika 
predstavlja nevarnost za motorista, saj se na vožnjo z obrabljeno pnevmatiko privadi in sploh ne čuti njenih 
pomanjkljivosti vse dokler ne zapelje v situacijo, ki ji niti pnevmatika, niti njegove motoristične sposobnosti, niso 
več kos. 

Zavoljo varnosti je nujno poudariti še, da različnih znamk in različnih modelov moto pnevmatik nikoli ne 
kombiniramo. Za obe kolesi izberemo pnevmatike v predpisanih merah in enakega modela, s predpisanim 
hitrostnim indeksom in predpisanim indeksom obremenitve/nosilnosti. 

 
Vožnja v ovinek. 
 

Poseben izziv vsakega motorista je vožnja v ovinek. Prav vožnja skozi ovinek predstavlja enega najbolj 
vznemirljivih trenutkov, ki jih motoristi doživljamo. Vožnja skozi ovinke je polna adrenalina, nepredvidljivosti in 
tveganja. Vsak motorist mora obvladovati ta tri stanja, če želi, da se bo vozil dolgo, varno in da njegova vožnja 
postane užitek.  

Adrenalin je hormon in živčni prenašalec, ki ga izloča nadledvična žleza in posreduje pri pretvorbi 
glikogena v glukozo. Adrenalin povzroča neke vrste zasvojenost in stanje, ko naše telo deluje nekontrolirano v 
neobičajnih situacijah. Naše sposobnosti so v adrenalinskem stanju večje, prag bolečine pa je nižji. Telo je v stanju 
napetosti, kot maček na preži pred napadom. V adrenalinskem šoku smo takoj po nesreči. Takrat hodimo okoli in 
premikamo stvari, ki jih običajno nebi. Poškodb se takrat niti ne zavedamo.  

Ločiti moramo med adrenalinom, ki nas priganja k doseganju nečesa, za nas ta trenutek nerazumljivega 
in nedostopnega. Adrenalin mejo našega razuma in naše zmožnosti premakne višje. Ločimo tudi med 
adrenalinom, ki naše telo naredi bolj sposobno v nevarnih situacijah. Pri prvem adrenalinskem stanju, ki nas 
poriva, čez meje naših zmožnosti, do limita zmožnosti motorja, ki ga vozimo in kjer se vozimo, je potrebno vedno 
vklopiti veliko mero razuma in previdnosti. »Chickem belt« je rob na zadnji pnevmatiki, kjer je pnevmatika še čisto 
nova in nerabljena. Mnogi »dobri« motoristi ta rob razumejo, kot ocena motoristovih sposobnosti. Želja po 
doseganju čim večjih nagibov v ovinkih pa marsikoga privede do tveganja in nepredvidljivih situacij. Učenje vožnje 
skozi ovinek izvedemo v takšnih pogojih in krajih, kjer je tveganje čim manjše, nepredvidljive okoliščine pa so 
minimalne.       

Nepredvidljivosti med vožnjo z motorjem je mnogo več, kot pri vožnji z avtomobilom. Vožnja vozila na 
štirih kolesih obdanega s karoserijo omogoča več zaščite. Občutek varnosti povzroči, da voznik stori več napak v 
različnih situacijah na cestišču, vremenu ali pri srečanju z ostalimi udeleženci v prometu in pri tem za to ni 
»kaznovan«. Motorist je med vožnjo skoncentriran na stanje vozišča, spremlja vremenske pogoje, prometno 
situacijo, stanje svojega motorja, svetlobo in še marsikaj. Pri vožnji v ovinek zapelje na slepo, saj od vrha ovinka 
drugega dela ovinka ne vidi. Na njemu neznanih cestah je potek ovinka ali več zaporednih ovinkov velika neznanka. 
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Tu nam lahko izdatno pomaga navigacija, ki naj bo nastavljena tako, da nam pokaže vsaj tri naslednje ovinke. In v 
nasprotju z vozniki štirikolesnih vozil je vsaka najmanjša napaka motorista zanj lahko usodna.   
V ovinek zapeljemo tako, kot da v njem pričakujemo ovire.  
Olje na cestišču iz diferenciala ali motorja pred nami vozečega vozila. V ovinkih se to olje rado zlije zaradi 
centrifugalne sile iz kotičkov, kjer se med vožnjo nabira. Če je naoljena površina mokra po dežju pa deluje, kot 
drsališče. Tudi, če čez oljni madež prepeljemo brez večjih težav se moramo zavedati, da je naša vroča pnevmatika 
vpila olje iz te površine in da bo drsela podobno kot takrat, ko smo jo, kot čisto novo, namestili na motor.  
Površina cestišča v ovinku. Pred vstopom v ovinek vidimo le del ovinka. Največ prvo tretjino ovinka. S prevoženimi 
kilometri motorist pridobiva izkušnje o različnih ovinkih.  Na osnovi izkušenj zna svojo vožnjo prilagoditi novi 
situaciji, tako da, pred vstopom v ovinek pripravi simulacijo oziroma potek njegove vožnje. Z leti se naučimo, da 
niti eden ovinek ni enak drugemu, niti ta ni enak sam sebi. To pomeni, da se situacija v istem ovinku lahko 
spremeni v sekundi.   
Nevarnosti na vozišču v ovinku so statične in dinamične. Med statične nevarnosti razumemo nepredvidljivo 
površino vozišča. To so največkrat grbine in vzdolžne razpoke. Velikokrat je vozna površina pokrpana. V takih 
primerih je oprijem zelo varljiv in motor rad zapleše. Najbolj poznana dinamična ovira poleg traktorjev in ostalih 
»počasnežev« je pesek. Bolj je droben, težje ga opazimo in prej bomo zdrsnili. Pri pesku je problematično to, da 
pride do zdrsa prednje pnevmatike. Motorist pade na tla za motor in potem drsi po vozišču na nasprotno stran 
(levi ovinek) ali na desno v bankino. Padec v levo je še posebej nevaren zaradi naleta nasproti vozečih vozil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odbojna ograja varuje vozila na štirih kolesih. Za motorista odbojna ograja predstavlja smrtno nevarnost. 
Odbojna ograja, ki nima dodatne zaščite spodaj deluje kot giljotina, Spodnja zaščita prepreči zdrs motorista pod 
ograjo in nalet motorista na stebriček. Ne glede na dodatno zaščito pa so vsi robovi zaščitne ograje za motorista 
ostri kot nož.  
Z izkušnjami ugotovimo, da med vožnjo pogosto razmišljamo, kdaj je tu nazadnje deževalo. Nevihte na cestišče 
prinesejo svež pesek iz bankine. In kar nekaj časa bo potrebno, da ga vozila zvozijo. Poleg peska na cestišče prileti 
tudi listje.  Mokro listje se lepi vozišča in je posebej spolzko zaradi svoje gladke površine. Poleg peska, listja in 
počasnih vozil  v ovinku lahko pričakujemo še živali (mrtve in žive), kose tovora pred nami vozečih vozil in njihove 
odpadle dele, sunke vetra, voznike z dolgimi lučmi, pa še mnogo mnogo drugih nevarnosti.  
Koliko tvegamo med vožnjo v ovinek je torej pogojeno od razmer na vozišču, od naše sposobnosti predvidevanja 
nepredvidenih dogodkov in sposobnosti pravočasnega reagiranja na te dogodke. Večje je tveganje, večja je hitrost 
vožnje skozi ovinek, večji je kot nagnjenosti motorja, manjši je reakcijski čas in manj je prostora za varen izhod.  
Vožnja skozi ovinek je kompromis med pravilno oceno stanja vozišča in naših zmožnosti. Za vsakim ovinkom 
pride nov ovinek in s tem nova priložnost za nove užitke. Če se varno pelješ skozi ovinek, ne pomeni, da si revše 
ampak, da si maratonec.  
Obstajajo dve vrste motoristov: Tisti, ki so že padli in tisti, ki še bodo.     
Vožnja skozi ovinek, pogledi, zaviranje, nagibanje in pospeševanje.   
Pred vstopom v ovinek je potrebno pogledati kakšen je vstop v ovinek, s pogledom poiskati in predvideti kje je vrh 
ovinka ter si ogledati ali predvideti izstop iz ovinka. Med samo vožnjo skozi v ovinek je pogled usmerjen pred 
motor (najmanj dve dolžini motorja) in v smer vrha ovinka in nato izhoda iz ovinka. S pogledi motorist strelja na 
vse točke iz katerih se lahko pričakuje nevarnost. Znano je, da je celotna slika sestavljena iz podrobnosti. Vsak 
kilometer, vsak ovinek prinese novo izkušnjo. Po odtenku asfalta lahko ocenimo stopnjo oprijema podlage in se 
prilagodimo še pred vstopom v ovinek.  
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V ovinku ne zaviramo. Ko se približujemo ovinku, s pogledom preverimo konfiguracijo in stanje ceste. Temu 
prilagodimo našo hitrost. Teža motorja (sopotnik in prtljaga) za vožnjo skozi ovinek ne predstavlja težave, saj večja 
teža omogoča boljši oprijem. Teža pa vpliva na centrifugalno silo v ovinku, zato je potrebno nagniti motor bolj 
odločno, da nas ne vrže iz ovinka ali da nas ne odnese na nasprotno stran vozišča.  
Vstop v ovinek se izvede na široko. Medtem, ko z motorjem zavzemamo zunanji ali notranji rob vozišča pred 
ovinkom, menjamo in prilagajamo prestavno razmerje, po potrebi zaviramo. Dirkači v angleščini širok vstop v 
ovinek imenujejo »Stay high« ali po domače »vstopi na široko«. Takšen vstop pomeni, da te pri izstopu iz ovinka 
ne odnese iz idealne linije, da ni potreben ekstremni nagib. Vstopna in izstopna hitrost sta višji. Manj je zaviranja 
in vožnja je bolj tekoča.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modra linija na zgornji sliki kaže razliko med pravilno in napačno vožnjo skozi ovinke. Zaradi napačne ocene in 
zaradi tega napačno odpeljan ovinek še lahko zvozimo. Vendar je postane takšna vožnja vse prej, kot užitek, še 
posebej na cesti z več zaporednimi ovinki. Na takšnih delih (serpentinaste gorske ceste) je zelo pomembna 
priprava hitrosti in zavzetje pravilne vstopne točke pred ovinkom. 
 
Spodnja skica prikazuje pravilen način vstopa v ovinek, vožnje skozi ovinek in pospeševanja iz ovinka.  
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1. Predvidevanje stanja obsega natančen pregled vstopa v ovinek, oceno težavnostne stopnje ovinka, 
analizo razmer na cesti in pripravo strategije naše vožnje skozi ovinek. Zavzamemo širok položaj za vstop 
v ovinek. Za desni ovinek 20 do 30 cm od sredinske črte, za levi ovinek 20 do 30 cm od desnega roba 
vozišča.  

2. Začetek zaviranja. Že na 1. stopnji naredimo načrt s kolikšno silo bomo zavirali. Po potrebi prilagodimo 
prestavno razmerje. Ustrezno prestavno razmerje je odvisno od teže motorja in navora agregata. Odvisno 
je ali se ovinek spušča ali dviguje. Če se spušča je bolje, da se prestavi še eno stopnjo nižje, da se med 
vožnjo v 3. in 4. delu ovinka, čim bolje izkoristi zavorni moment agregata. Ves čas gledamo (kratkotrajni 
pogledi) proti temenu ovinka in naše telo pripravimo na nagibanje – polaganje motorja.  

3. Vstop v ovinek. Popustimo prednjo zavoro v celoti. S stopalom, po potrebi, delamo drobne popravke pri 
zaviranju, lovljenju prave hitrosti, le z zadnjo zavoro. Istočasno začnemo na vstopu v levi ovinek z levo 
roko odrivati levo stran krmila naprej, v desnem ovinku, pa z desno roko odrivamo desno stran krmila 
(Counter stearing). S tem povzročimo, da motor začne »padati«. Natančneje, z odrivanjem krmila v naprej 
se spreminja linija ciklistike motorja, ki poriva motor v nagib. Z močjo odrivanja krmila reguliramo nagib 
motorja. Pri tem naša glava ostane v najvišjem položaju, pogled pa je vodoraven. Zakaj? O tem pove 
največ spodnja slika.  

 

4. Vstop v točko »Teme ovinka« ali proti vrhu ovinka. To je del, kjer se ovinek lomi na dva dela, na vstopni 
in izstopni del. Na vstopnem delu se ovinek zapira. Na izstopnem delu pa se ovinek odpira. Vendar bodite 
pozorni, ker ima ovinek lahko več vrhov. Tudi v tem slučaju se tehnika vožnje v modrem delu ne 
spreminja. V tem primeru, ko je ovinek večkrat lomljen, motorist med vrhovi krmari le z odrivanjem in 
vlečenjem krmila. S tem prilagaja nagib motorja. Po potrebi si pomaga z nežnim dodajanjem plina, da 
prilagodi hitrost in nagib enakomerni dinamični vožnji (delovanju centrifugalne sile). Nikakor in nikoli pa 
ne dodajajte v ovinku plina za to, da bi vozili hitreje.  
Zlato pravilo vožnje skozi ovinke je, da tako, kot si zastavil, izpelji do konca. Nihče te ne snema, ne voziš 
na čas in če si narobe zastavil boš v naslednjem ovinku popravil. Pomembno je, da voziš varno in čim bolj 
tekoče. V tem delu ovinka s pogledom že iščeš izvoz iz ovinka.  
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Saj veste kdo je zmagal! Da vas ne bo sram, ker ne kolenčkate. 

5. Začetek izvoza iz ovinka se začne z rahlim popuščanjem krmila (k sebi) in z istočasnim rahlim 
pospeševanjem. S pogledom večkrat pogledamo v smeri izhoda iz ovinka in se pripravljamo na polno 
pospeševanje. 

6. Izstop iz ovinka. Motor dvignemo iz nagiba in pospešimo. Med pospeševanjem menjamo prestave 
navzgor. Med vožnjo skozi ovinek prestave ne menjamo.   

7. Pred vstopom v naslednji ovinek, ki je lahko zelo blizu naredimo analizo vožnje skozi zadnji  ovinek. Ali je 
bila vstopna hitrost pravilna? Ali smo prestavili v ustrezno razmerje? Ali je prednje ali zadnje kolo držalo 
linijo? Torej smo pravilno ocenili oprijem? Ali bi lahko šli hitreje in pri tem še bolj nagnili motor? Ali sem 
zadovoljen sam seboj? Ali je to, to zaradi česar se želim voziti z motorjem? 

 
Ne kopiraj voznika pred seboj. Išči svojo linijo. 
Vsak naj vozi tako, kot sam zmore in samo toliko, kot zmore njegov motor. Vožnjo motorist prilagodi svojim 
sposobnostim in razmeram na cesti. Cesta ni dirkališče. Alex Merquez nima vozniškega dovoljenja A kategorije – 
resnica! Če misliš, da si danes bil počasen in da so te vsi prehiteli, bodi prepričan, da bo jutri bolje in da bo tvoja 
vožnja bolj tekoča. Vsak novi dan ti s takšnim razmišljanjem prinese več zadovoljstva.  
 
Dohitevanje motorista ali drugega vozila.  
Ko z motorjem nekoga dohitiš, ga nikoli ne prehiti brez predhodne analize na polno in na slepo. Tudi na avtocesti 
je potrebno, da pogledaš prav vsak avto na desnem pasu, v notranjost avta, na voznika skozi notranje ogledalo ali 
stransko ogledalo. Hitro oceni kaj dela. Ali telefonira, kadi, pije kavo? Ali je zbran? Ali se pogovarja s sopotnikom? 
Ali kriči na otroke? Vse to z enim pogledom, medtem, ko je tvoja desnica pripravljena, da popusti ročico plina, trije 
zunanji prsti pa, da zgrabijo zavoro. 
Če nekoga dohitiš na zaviti cesti ga preveri in za trenutek prevzemi njegov ritem vožnje. Poišči primeren odsek in 
določi čas ter pot potrebno za prehitevanje. Začetek prehitevanja je podoben, kot je vstop v ovinek. Sledi nagib v 
levo, pospešek, vožnja mimo in vračanje na izhodiščni pas ter prilagoditev vožnje. Tudi med samim prehitevanjem 
opazuj z enim očesom voznika prehitevanega vozila. Probaj ugotoviti  ali te je videl, da si za njim. Ali razume, da 
ga hočeš prehiteti? Ti bo to dovolil? Tudi takšni so. Ko daš levo utripalko počakaj tri sekunde, da te pred tabo 
vozeči opazi. Šele potem začni s prehitevanjem. Pa vedno poglej, da ni Marquez za teboj že začel prehitevati.  
 
Nikogar ne zasleduj! 
Mnogokrat se zgodi, da se vozniki cijazijo (motoristi, avtomobilisti in še posebej tisti z kombiji) po zavitih cestah. 
Ko opazijo motorista za seboj pa začnejo s pospešeno vožnjo, s sekanjem ovinkov ali celo divjim prehitevanjem. 
Če nekdo pred teboj iz cijazenja pospeši in te s tem vabi k dirkanju, NE NASEDAJ!  
Zlato pravilo motorista je da voziš svoj ritem. Ne oziraj se na druge. Če te nekdo provocira, ovira ali ogroža je bolje, 
da narediš pavzo ali zavoj desno na parking.  
Vožnja v skupinah.  
Je izredno nevarno in izredno odgovorno početje. Nikoli, na čelu ali na koncu skupine, naj ne bo najšibkejši 
motorist. Če je prvi, potem se forsira, da dokaže, da zna, če je zadnji pa, da ne zaostane. Na tak način so mnogi 
izgubili prijatelja za vedno. Na čelu je vedno odgovoren član, ki pozna zmožnosti najšibkejšega v skupini. Na koncu 
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so najboljši. Dobri motoristi so tudi na ostalih mestih v skupini. Vendar njihove vožnje ne posnemajte. Motorji se 
med seboj razlikujejo po konstrukciji in po pnevmatikah. Kaj šele znanje motoristov. Vsak motorist potrebuje čas, 
da se privadi na svoj motor. V skupini ne vozimo en za drugim, še manj pa vozimo paralelno. S tako vožnjo 
nepotrebno ogrožano vse okoli sebe. V skupini vozimo razdeljeno po levi ali desni strani voznega pasu. Med seboj 
imamo zadostno varnostno razdaljo do voznika, ki je na isti strani voznega pasu. Spodnja skica prikazuje pravilno 
vožnjo v skupini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravilen razpored omogoči, da lahko pred ovinkom zavzamemo pravilen položaj na voznem pasu in pravilno drug 
za drugim odpeljemo ovinek. Po izhodu iz ovinka se vrnemo na svoje mesto v skupini. Pomembno je, da opazujete 
vožnjo vseh ostalih članov skupine. Ne samo neposrednih sosedov, ampak tudi tistih pred njimi. Le tako boste 
svojo dinamiko vožnje, čim bolj prilagodili skupini. Na takšen način boste predvideli ravnanje skupine med vožnjo 
po ravnem in med ovinki.  
Skupinska vožnja je za nekoga višek zadovoljstva, za nekoga pa mučenje. V skupini se od vodje in od voznika na 
začelju zahteva velika mera spremljanja ostalih udeležencev v prometu. Mnogi vozniki ne bodo razumeli vaše 
turistične vožnje. Zato pričakujte, da bo harmonijo skupine zmotil voznik, ki ne bo zmogel prehiteti skupine v enem 
mahu. Takrat se skupina po potrebi razširi in drži varnostno razdaljo do »vsiljivca«. Zadnji in prvi v skupini takšnim 
vsiljivcem signalizirajo prosto pot pri prehitevanju. Če je skupina med seboj povezana z interfonom je opozarjanje 
na »vsiljivce« in nevarnosti mnogo lažje.   
 
Moja linija, moj ritem.  
Vsak motorist ima svojo linijo in svoj ritem vožnje. Lorenzo in Rossi sta vozila enako Yamaho, na istem dirkališču 
po različnih idealnih linijah in z različnim ritmom. Vaša linija je odvisna od vašega načina vožnje. Vstop v ovinek je 
lahko sunkovit, hiter in oster, z močnim zaviranjem ter z ekstremnim nagibom.  Lahko pa je blag, tekoč in odpeljan 
v turističnem stilu, medtem, ko si ogledujete pokrajino. V prvem primeru takšnega vstopa v ovinek in divje vožnje 
po cesti ne bo počel nekdo na Hondi Goldwing. Nekdo z Ninjo ali RR-om pa se lahko pelje turistično z brhkim 
dekletom zadaj. Vendar so takšni športniki redki. Izberite si svoj način vožnje, ki bo prilagojen vašemu motorju, 
sopotniku, namenu potovanja, pogojem na cesti in predvsem vašim zmožnostim.  
Cesta ni dirkališče. Drugi motoristi niso sotekmovalci.  
Na cesti imejte samo en cilj: Uživati danes in jutri.   
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Gradivo iz Revije Motorist 
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