
PROGRAM USPOSABLJANJA IN TRENINGA VARNE VOŽNJE v letu 2018 

Začetek usposabljanja ob 9.00 uri. 
Pozdrav udeležencev in predstavitev  programa dogodka. 
Razdelitev udeležencev v skupine 

 
TEORETIČEN DEL 
Predavatelja: predstavnik  Agencije za varnost prometa 
 
Vsebine predavanja: 

- Skupno reševanje elektronskih CPP testov za motoriste  
- Kako voznik motornih koles ravna v križiščih  brez ustrezne prometne signalizacije ipd. 

(vprašanja motoristov povzeta po Facebooku, …)  
Predviden čas izvedbe: 90 minut  

 
PRAKTIČEN DEL 
Praktičen del z udeleženci izvajata 2 trenerja,  predstavnika Postaje prometne policije Koper,  

1. preizkusa teorije v praksi oz. pri nadgraditvi  
Program iz leta 2017 se v okviru razširitve poligona nadgradi z nekaterimi zahtevnejšimi 
elementi, vendar se pri tem upošteva  predhodno znanje udeležencev. 
 

Praktičen del izvaja strokovno osebje Zdravstvenega doma Postojna 
2. nadgradnja prve pomoči v praksi z ukrepi v primeru krvavitev ponesrečencev, 

delo z defibrilatorjem  
 (Cilj je praktična vaja z defibrilatorjem za vse udeležence v smislu »vaja dela mojstra« oz. z  
 vsako dodatno vajo pridobim na samozavesti pri ravnanju z le-tem) 
 

Praktičen del izvaja strokovno osebje Prostovoljnega gasilskega društva Pivka 
3. dela gasilca v primeru nesreče – praktičen prikaz  

Predviden čas izvedbe: 20 - 30 minut  
 
Praktičen del Agencije za varnost prometa 

4. naletna tehtnica, očala, zaviralna pot na motorju, … 
 
MALICA Predvidoma med 11.30 in 13.00 uro – topel obrok  

 
»VOŽNJA V KOLONI«  z uporabo pridobljenih znanj in veščin (pravila vožnje v koloni, pravilen položaj 
voznika na vozišču v koloni v različnih situacijah, ….). Med vožnjo v koloni so predvideni postanki za 
korekcijo morebitnih napak oz. za debato o sami vožnji v prometu. 

Predviden čas izvedbe: 90 – 120 minut  
 
ZAHVALA UDELEŽENCEM 
Zaključek usposabljanja se predvideva za 15.30 uro in sicer z vrnitvijo iz panoramske vožnje. Sledi 

pogovor s trenerjema in sicer z nasveti, predlogi,  ipd..  

OPOZORILO: Izkušnje so pokazale, da je zainteresiranost udeležencev za aktivno sodelovanje tako 

na teoretičnem kot tudi praktičnem delu usposabljanja in treninga velika, zato se je čas  po prihodu iz 

»vožnje v koloni« podaljšala do cca 18.00 ure. 


