Višješolski študijski program: VAROVANJE
Predmet P16: SPECIALISTIČNA VOŢNJA (SPV)

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA
SPECIALISTIČNA VOŢNJA (SPV)

2. SPLOŠNI CILJI
Splošni cilji predmeta so:
 obvladovanje voţnje z osebnim avtomobilom,

poznavanje in razumevanje defenzivne in taktične voţnje,
 varna in strokovna voţnja in spremljanje varovane osebe z osebnim avtomobilom.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence:
 razumevanje osnovnih pojmov motoroznanstva,
 poznavanje in razumevanje predpisov, ki urejajo varnost cestnega prometa,
 obvladovanje vozila v različnih pogojih, podlagah in vremenskih pogojih,
 odpravljanje manjših in nezahtevnih nepravilnosti ali okvar na vozilu,
 poznavanje serijskih varnostnih sistemov in drugih sistemov ter naprav v vozilu,
 razumevanje vloge in pomena vozila s protibalistično zaščito,
 obvladovanje tehnike voţnje in razumevanje načela defenzivne voţnje,
 obvladovanje in razumevanje taktične voţnje in voţnje v varnostni koloni,
 obvladovanje protibombnega in preventivnega pregleda vozila,
 ukrepanje ob najdbi nameščenega neznanega predmeta na vozilu.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:

FORMATIVNI CILJI
Študent:

Motoroznanstvo












pozna osnove delovanja motorjev na naftne
derivate in plin,
razume osnove delovanja pogonskih sklopov,
krmilnega mehanizma in zavornega sistema,
pozna tehnične karakteristike vozil,
pozna značilnosti vozil s protibalistično zaščito,
pozna tehnične karakteristike vozil s protibalistično
zaščito,
obvlada pravilno uporabo varnostnega pasu,
pravilno sedenje voznika, vrtenje volanskega
obroča in zaviranja,
obvlada pravila voţnje,
razume sile, ki delujejo na vozilo med voţnjo,
razume pomen oznak na pnevmatikah,
pozna in razume serijske in druge varnostne
sisteme, njihov namen in način delovanja,
pozna nevarnosti med voţnjo in v mirovanju vozila.










Varna vožnja
1

izvede preventivni tehnični pregled vozila,
izvede protibombni pregled vozila,
odpravit manjše napake, nepravilnosti ali okvare na
vozilu,
pravilno uporablja varnostni pas, sedi, vrti volan in
zavira,
pravilno izbira primerne pnevmatike glede na letni čas,
vremenske razmere in stanje vozne podlage,
določi in izbere primerno vozilo, glede na nalogo, ki jo
bo opravljal s tem vozilom,
določi in izbere primerno vozilo, glede na oceno
ogroţenosti varovane osebe in druge okoliščine, zaradi
katerih je pravilna izbira izredno pomembna,
praktično spozna vozne lastnosti vozila pri izvedbi
različnih vaj na poligonu.
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INFORMATIVNI CILJI
Študent:





pozna pripravo voznika in vozila na voţnjo (tudi
psihološki vidik),
pozna nevarnosti med voţnjo in v mirovanju vozila,
pozna pravila voţnje v varnostni koloni,
pozna cestno-prometne predpise.

FORMATIVNI CILJI
Študent:





pregleda vozilo in najde neznan, nevaren predmet ter
našteje prve ukrepe ob najdbi takega predmeta,
pregleda vozilo in odkrije napako, okvaro ali
nepravilnost,
varno vozi v koloni,
vozi v skladu s cestno prometnimi predpisi
varuje vozilo med postanki.

Defenzivna in taktična vožnja






pozna načela defenzivne voţnje in jih je sposoben
povezati ter uporabljati v praksi (pri voţnji),
pozna načela taktične voţnje in jih je sposoben
povezati ter uporabljati v praksi (pri voţnji),
pozna varna mesta,
loči taktično voţnjo med glavnim in spremljevalnim
vozilom,
loči in pozna vlogo glavnega in spremljevalnega
vozila.






vozi po načelih defenzivne voţnje,
vozi po načelih taktične voţnje,
obvlada vozilo in pot (glavno, rezervno in
evakuacijsko), po kateri se prevaţa varovana oseba,
sproti ocenjuje in prepoznava razmere, okoliščine in
nevarnosti, ki bi lahko ogroţale varovano osebo.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 30 (14 ur predavanj, 16 ur laboratorijskih vaj)
Število ur samostojnega dela: 30
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