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IZPITNI KATALOG 

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

VOZNIK 

2. IME IZPITA 

STORITEV IN ZAGOVOR 

3. IZPITNI CILJI 
 

Na izpitu ocenjujemo splošne in poklicne kompetence, ki so jih dijaki pridobili pri strokovnih 
modulih programa, v katerih se povezujejo splošni cilji strokovne teorije, praktičnega 
izobraževanja in ključnih kompetenc.  
 
Na izpitu kandidat izkaže naslednje poklicne in ključne kompetence: 
 
• izbiro oziroma določitev ustreznega transportnega sredstva glede na varnostne predpise uporabe 

vozil, sprejema tovora, izkoristka vozil in vpliva fizikalnih zakonitosti pri gibanju vozil; 
• poznavanje delovanja prevoznih sredstev, možnosti njihove uporabe in vzdrževanje; 
• poznavanje sestavnih delov, sklopov, naprav in sistemov motornih vozil in voznih sredstev ter 

motorja z notranjim izgorevanjem, njihove tehnične rešitve (izvedbe), funkcijo, gradiva za 
izdelavo ter principe delovanja; 

• poznavanje mehanike in tehnike motornih in priklopnih vozil, predvsem razdelitev, zgradba, 
funkcija in medsebojno delovanje delov, sklopov in pomožnih naprav, temeljnih znanj o 
pnevmatiki in hidravliki ter zgradbe, funkcije, vzdrževanja in priključitve hidravličnih in 
pnevmatičnih sklopov in naprav; 

• poznavanje delovanja in lastnosti varnostnih mehanizmov za nadzor vozil; 
• načrtovanje optimalnih prevozov in racionalizacije uporabe vozil;  
• obvladovanje metod in postopkov racionalne rabe energije, materiala in časa;  
• poznavanje zgradbe in delovanja manipulativnih naprav; 
• poznavanje klasične in sodobne tehnologije blagovne in potniške logistike ter pripadajočih 

logističnih procesov; 
• poznavanje mednarodne blagovne menjave; 
• poznavanje blagovnih in potniških tokov; 
• poznavanje vseh stopenj prevoznega procesa; 
• poznavanje zakonodaje prevoznih procesov; 
• uporaba in izpolnjevanje transportne dokumentacije; 
• poznavanje socialnih, političnih in ostalih značilnosti delovanja gospodarskih subjektov; 
• branje tehniške in tehnološke dokumentacije s strokovnega področja; 
• uporabljanje sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije za iskanje, obdelavo, 

vrednotenje in analizo podatkov pri svojem delu; 
• obvladovanje temeljne strokovne terminologije; 
• poznavanje osnovnih pojmov v poslovanju in trženju; 
• uporaba podjetniške miselnosti; 
• sposobnost kritične presoje in odgovornega ravnanja na svojem delovnem področju; 
• pozitiven odnos do varovanja okolja in zdravja ljudi. 
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4. IZPELJAVA IZPITA 
 

Z izpitom kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili v procesu 
izobraževanja. Z njim dokažejo, da so usposobljeni za poklic voznik. Kandidati izkazujejo svojo 
poklicno usposobljenost s storitvijo. Izpit se konča z zagovorom, ki je vezan na opravljanje 
storitve. 
Izpit se izvede individualno, po projektni metodi dela. Kandidat mora na izpitu izkazati znanje s 
področja: načrtovanja, izvedbe, dokumentacije in zagovora. 
Preden kandidati pristopijo k opravljanju storitve morajo načrtovati ustrezen izbor materialov, 
orodij, prevoznih sredstev in naprav ter določiti ustrezne tehnološke postopke. Ob opravljanju 
storitve vodijo ustrezno dokumentacijo. Zagovor je sestavljen iz dveh delov: predstavitve storitve 
in strokovnega zagovora. Pri strokovnem zagovoru kandidat utemeljuje uporabo materialov, 
orodij, prevoznih sredstev in naprav, izbranih tehnoloških postopkov ter upoštevanje predpisov 
s področja prevoznih storitev, iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. 

 

5. IZKAZANE POKLICNE KOMPETENCE 
 

Storitev Elementi  Poklicne kompetence 
• načrtovanje 

prevoza blaga;  
• načrtovanje 

prevoza 
potnikov; 

• sprejem blaga; 
• sprejemanje 

potnikov; 
• priprava vozila 

za uporabo; 
• načrtovanje 

vzdrževanja 
vozila 

• pregled blaga; 
• izbira metode za 

manipulacijo 
blaga; 

• sprejem potnikov 
na prevozno 
sredstvo; 

• ugotavljanje stanja 
vozil in določanje 
potrebnih ukrepov  

• priprava, izdelava 
in pregled 
transportne 
dokumentacije 

• izdelava načrta 
potovanja; 

• izbor ustreznega 
vozila; 

• priprava vozila za 
natovarjanje; 

• pregled blaga; 
• spremljanje 

natovarjanja in 
kontrola stanja 
blaga; 

• tehnično 
zavarovanje blaga; 

• zapiranje 
tovornega 
prostora: 

• priprava blaga za manipulacijo in transport; 
• določanje vrste blaga in izbira parametrov 

ravnanja z blagom; 
• izbira oziroma določitev ustreznega 

transportnega sredstva glede na varnostne 
predpise uporabe vozil, sprejema tovora, 
izkoristka vozil in vpliva fizikalnih 
zakonitosti pri gibanju vozil, 

• izbira parametrov in načinov natovarjanja 
blaga; 

• izbira parametrov za potniški prevoz; 
• načrtovanje vzdrževanja vozila; 
• opremljanje vozila s potrebno opremo in 

pripomočki; 
• določanje potrebnih parametrov prevoza; 
• izbira potrebni itinerar prevoza; 
• izdelava in izpolnjevanje potrebne 

dokumentacije glede na vrsto prevoza; 
• analiza opravljenega prevoza po izpolnjeni 

dokumentaciji; 
• sposobnost kritične presoje in odgovornega 

ravnanja na svojem delovnem področju; 
• razvijanje pozitivnega odnosa do varovanja 

okolja in zdravja ljudi; 
• usposobljenost za uporabo in izpolnjevanje 

transportne dokumentacije; 
• izvajanje optimalnih prevozov in 

racionalizacija uporabe vozil; 



SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
VOZNIK 

Izpitni katalog: STORITEV IN ZAGOVOR 3 

• izpolnitev 
dokumentov; 

 

• poznavanje delovanja in lastnosti 
varnostnih mehanizmov za nadzor vozil; 

• obvladovanje metod in postopkov 
racionalne rabe energije, materiala in časa; 

 

6. OCENJEVANJE 

6.1. MERILA OCENJEVANJA 
Merila ocenjevanja in število točk se prilagodijo storitvi. 
 

področje 
ocenjevanja 

merila ocenjevanja število točk 

 
1 

načrtovanje 

Samoiniciativnost, izvirnost 

10 
Opredelitev problema, priprava 
načrta izvedbe storitve 
Priprava delovnega mesta, izbira in 
uporaba metod in pripomočkov 

 
2 

izvedba  
 

Priprava na delo 

60 Samostojnost pri delu 
Kvaliteta in pravilno zaporedje 
postopkov dela 

3 
dokumentacija 

Strukturiranost, preglednost 
10 Strokovna in jezikovna ustreznost  

 
4 

zagovor 

Predstavitev opravljene storitve 
20 Uporaba strokovne terminologije 

Strokovno  utemeljevanje storitve 
SKUPAJ 100 točk 

 

6.2. PREDLOG PRETVORBE TOČK V OCENO 
 

številčna ocena število točk 
odlično (5) 88-100 

prav dobro (4) 75-87 
dobro (3) 62-74 

zadostno (2) 50-61 
 
 
 

7. PRIMER  
 

a) Naslov storitve: 
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Prevzem tovora banan za transport, natovarjanje vozila in izpolnjevanje prevozne 
dokumentacije. 

b) Poklicne kompetence, ki jih mora kandidat izkazati: 

• primerno komuniciranje s stranko in uporaba strokovnega izrazoslovja; 
• uporaba konceptov organizacije dela; 
• upoštevanje osnov varnosti in zdravja pri delu, osebne zaščite in varovanja okolja; 
• izpolnjevanje transportne dokumentacije; 
• načrtovanje optimalnih prevozov in racionalizacije uporabe vozil; 
• izbira oziroma določitev ustreznega transportnega sredstva glede na varnostne predpise uporabe 

vozil, sprejema tovora, izkoristka vozil in vpliva fizikalnih zakonitosti pri gibanju vozil; 

c) Cilji: 

• izbira oziroma določitev vozila z ustreznimi karakteristikami; 
• opredelitev navodil za natovarjanje in priprava vozila za natovarjanje; 
• pregled in opredelitev blaga in priprava blaga za natovarjanje; 
• spremljava natovarjanja in kontrola stanja blaga; 
• tehnično zavarovanje blaga; 
• zapiranje tovornega prostora; 
• priprava in izpolnjevanje transportne dokumentacije. 

e) Zagovor: 

• predstavitev opravljanja storitve s poudarkom na kandidatovem prispevku; 
•  utemeljitev, organizacija, zaščita, varovanje okolja izvedene storitve. 

f) Ocenjevanje:  

Področja ocenjevanja Maksimalno 
število točk 

Doseženo 
število točk 

NAČRTOVANJE   
Samoiniciativnost, izvirnost 3  
Opredelitev problema, izbira primernega vozila 4 
Priprava delovnega mesta, izbira in uporaba metod in 
pripomočkov 

3 

IZVEDBA    
Pregled in priprava vozila za natovarjanje 10  
Pregled in priprava blaga za natovarjanje  10 
Kontrola natovarjanja in stanja blaga 5 
Izvedba tehničnega varovanja blaga 10 
Zapiranje tovornega prostora 5 
Uporaba zaščitnih sredstev  5 
Upoštevanje varstva pri delu 5 
Samostojnost pri delu 10 
VODENJE DOKUMENTACIJE   
Strukturiranost, preglednost 3  
Strokovna ustreznost 4 
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Jezikovna pravilnost 3 
ZAGOVOR   
Predstavitev storitve 10  
Strokovni zagovor 10 
SKUPAJ 100  
PRETVORBA TOČK V OCENO    
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