
 

PRILOGA 
 
 
PROGRAMI POSEBNEGA DELA STROKOVNEGA IZPITA ZA INŠPEKTORJA NA 
POSAMEZNIH UPRAVNIH PODROČJIH, KJER IZVAJA INŠPEKCIJSKI NADZOR 
PROMETNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE IN PROGRAMI POSEBNEGA DELA 
STROKOVNEGA IZPITA ZA INŠPEKTORJA NA POSAMEZNIH UPRAVNIH PODROČJIH, 
KJER IZVAJA INŠPEKCIJSKI NADZOR UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
POMORSTVO 
 
PODROČJE CESTNE INFRASTRUKTURE  
1. status in kategorizacija javnih cest 
2. enotna pravila in strokovne podlage za graditev in vzdrževanje javnih cest 
3. obvezna gospodarska javna služba za javne ceste 
4. upravljanje državnih cest 
5. graditev državnih cest 
6. vzdrževanje državnih cest 
7. varstvo državnih cest 
8. ukrepi za varstvo prometa na državnih cestah 
9. inšpekcijsko nadzorstvo 
10. prekrški in sankcije 
11. prehodne ureditve posameznih področij za državne in občinske ceste 
 
 
PODROČJE CESTNEGA PROMETA 
1. pravna ureditev prevozov v cestnem prometu 
2. opravljanje dejavnosti cestnega prevoza 
3. prevozi za lastne potrebe 
4. delo na črno 
5. postopek za pridobitev licence, izpolnjevanje pogojev za licenco, licenca Skupnosti 
6. obveznost dokumentov, oznak in opreme 
7. prevoz potnikov v cestnem prometu avtobusne postaje in postajališča ter postaje in 

parkirišča za avtobuse in tovorna vozila 
8. notranja kontrola 
9. pooblastila inšpektorjev in drugih nadzornih organov 
10. prekrški in sankcije 
 
 
PODROČJE ZRAČNEGA PROMETA IN INFRASTRUKTURE 
1. pravna ureditev letalstva 
2. zrakoplovi 
3. letalsko osebje ter drugo strokovno osebje 
4. zračni prevoz in druge letalske aktivnosti 
5. letališča in vzletišča 
6. navigacijske službe zračnega prometa 
7. zagotavljanje varnosti zračnega prometa 
8. ukrepi za olajšave zračnega prevoza 
9. iskanje in reševanje zrakoplovov ter letalske nesreče in incidenti 
10. opravljanje letaliških služb in navigacijskih služb zračnega prometa 
11. javna infrastruktura 
12. prometne pravice in izdaja dovoljenj 
13. obligacije v letalskem prometu 
14. mednarodne obveznosti s področja letalstva 
15. inšpekcijsko nadzorstvo  
16. prekrški in sankcije 



 

 
PODROČJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA IN INFRASTRUKTURE 
1. pravna ureditev železnic 
2. železniške proge in železniška vozila 
3. prevoz nevarnega blaga po železnici 
4. križanje prog in cest 
5. prometna pravila, ki veljajo na železnici 
6. prometna signalizacija, ki se uporablja na železnici 
7. izvršilni železniški delavci 
8. notranji nadzor 
9. izredni dogodki v železniškem prometu 
10. industrijski tiri in proge drugih železnic 
11. inšpekcijsko nadzorstvo  
12. prekrški in sankcije 
 
PODROČJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV  
1. pravna ureditev žičniških naprav 
2. vrste žičniških naprav 
3. obratovanje žičniških naprav in njihovo vzdrževanje 
4. strokovno tehnični pregledi žičniških naprav 
5. inšpekcijsko nadzorstvo 
6. prekrški in sankcije 
 
PODROČJE VARNOSTI NA SMUČIŠČIH 
1. pravna ureditev smučišč 
2. ureditev in obratovanje smučišč 
3. nesreče in reševalne službe na smučiščih 
4. red in nadzor na smučiščih 
5. inšpekcijsko nadzorstvo 
6. prekrški in sankcije 
 
PODROČJE POMORSKEGA PROMETA IN PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE 
1. Pravna ureditev pomorske inšpekcije 
2. Inšpekcijske zadeve, ki se nanašajo na varnost plovbe po morju 
3. Opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad tujimi ladjami 
4. Opravljanje inšpekcije iz varstva pri delu na ladjah 
5. Opravljanje inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem in zaznamovanjem plovnih poti 
6. Opravljanje inšpekcijskega nadzora nad stanjem operativnih obal, valolomov, ter globin v 

pristaniščih ali na sidriščih 
7. Raziskovanje pomorskih nesreč 
8. Prekrški in sankcije  
 
PODROČJE PLOVBE PO CELINSKIH VODAH 
1. Pravna ureditev inšpekcije na celinskih vodah 
2. Inšpekcijske zadeve, ki se nanašajo na varnost plovbe po celinskih vodah 
3. Raziskovanje nesreč na celinskih vodah 
4. Prekrški in sankcije. 


