
                                                       

 
 

 
REDNO USPOSABLJANJE za voznike v cestnem prometu 

program za leto 2023 
 

sobota, 17. december 2022, ob 7.00 
Narodni dom Logatec, Tržaška cesta 44, Logatec 

 

Tema predavanja za leto 2023: 

I. Organizacija prevoznih podjetij, kakovost storitev, graditev pozitivne podobe podjetja in 
preprečevanje kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih priseljencev (polovica časa) 

 
• spoznavanje socialnega okolja 

cestnega prevoza potnikov in blaga ter 
tržne ureditve  

• seznanitev z različnimi 
pravnoorganizacijskimi oblikami 
gospodarskih družb in podjetnikov  

• organizacija glavnih tipov podjetij za 
cestni prevoz potnikov in blaga  

• naloge podjetja in posameznih 
oddelkov podjetja  

• dejavniki poslovanja podjetja in njihov 
pomen  

• sposobnost z vedenjem prispevati k 
pozitivni podobi podjetja  

• vedenje voznika in podoba podjetja,  
• pomen kakovosti voznikovih storitev za 

podjetje  
• organizacija dela, komercialne in 

finančne posledice spora  
• pojem odgovornosti in motivacija  
• celostno vedenje posameznika 

(dejavnost – mišljenje - počutje in 
čustva - fiziološki procesi),  

• odgovornost za svoje lastno ravnanje  
• odnos s sodelavci in nadrejenimi  
• odnos poklica, dela, ki ga opravljamo  
• prilagajanje družbenemu okolju  
• ustrezen vrednostni sistem te moralna 

in etična načela  
• odgovorno ravnanje v prometu, v 

podjetju, odgovoren odnos do vozila, 
sodelavcev…  

• komunikacija voznika  
• osnove delovnega razmerja  
• kolektivne pogodbe  
• sindikalna organiziranost in vloga 

sindikatov  
• statistika kriminalitete v Sloveniji  
• najpogostejša KD v Sloveniji  
• ilegalne migracije v Sloveniji in drugih 

državah EU  
• tihotapstvo ilegalnih priseljencev  
• tihotapstvo kot KD  
• povezava z mobilnimi delavci  
• nevarnosti, ki pretijo na voznike  
• voznik kot žrtev različnih kaznivih 

dejanja (tatvine, izsiljevanja, 
podtaknjenega tovora – mamil, orožja, 
ilegalcev, ugrabitve, udeležba v hudih 
prometnih nesrečah)  

• preventivna ravnanja voznika za 
preprečitev kaznivih dejanj in ilegalnih 
migracij  

• ravnanje voznika, ko do dejanja že 
pride  

• posledice takih dejanj za žrtev  
• kako so vozniki lahko aktivno udeleženi 

v kaznivih dejanjih ali ilegalnih 
migracijah ter kakšne so lahko 
posledice  

• odgovornosti prevoznika  

 

II. Vrste prevozov potnikov (polovica časa) 

 

• Vrste prevozov potnikov v domačem prometu  
• Vrste prevozov potnikov v mednarodnem prometu  


