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    KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: Prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk  
 
2. Usmerjevalni cilji 
 
Dijak bo zmožen: 
 opredeliti vrsto in način prevoza ter varnostnih kriterijev glede na posamezno vrsto 

pošiljke in njeno vrednost, 
 izračunati stroške prevoza in določiti minimalno ceno storitve, 
 organizirati in izvesti prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk na določeni 

relaciji, 
 prepoznati okoliščine, ki pomenijo ogrožanje varnosti prevoza, 
 ukrepati v primeru varnostnega dogodka, 
 določiti in izbrati pravilno opremo in vrsto specialnih vozil za prevoz gotovine ter 

drugih vrednostnih pošiljk, 
 spremljati in upoštevati novosti na področju prevoza in varovanje gotovine ter drugih  

vrednostnih pošiljk pri nas in v tujini, 
 uporabljati ukrepe prve pomoči, 
 razvijati spretnosti samoobrambe,  
 zagotavljati kakovost lastnega dela in storitev, 
 voditi evidence in dokumentacijo. 

 

3. Poklicne kompetence 
 

4. Operativni cilji 
PGVP 1 -Organiziranje prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk 
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
 
 pozna vsebino predpisov vezanih 

na prevoz gotovine ter drugih 
vrednostnih pošiljk (spoštovanje 
pravil cestnega prometa, prevoz, 
prenos, tveganje, prirejeno vozilo, 
vrednostna pošiljka, komunikacijski 
sistem, nadzorni sistem, razredi 
prevoza, obveščanje policije, 
ravnanje varnostnika in operaterja 
VNC);  

Dijak: 
 
 izdela načrta prevoza gotovine ter 

drugih vrednostnih pošiljk; 
 
 simulira celoten potek prevoza od 

prevzemnega do predajnega mesta 
ter postopke in ukrepe; 
 

 sodeluje z VNC, policijo ter 
naročniki pri prevzemu in oddaji 

OZNAKA PREVOZ GOTOVINE TER DRUGIH VREDNOSTNIH POŠILJK  

PGVP1 Organiziranje prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk 
PGVP2 Postopanje in ukrepanje v primeru varnostnih dogodkov 
PGVP3 Uporaba opreme za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk 
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 pojasni posamezne izraze iz 
predpisov, ki urejajo prevoz in 
varovanje gotovine ter drugih 
vrednostnih pošiljk (spoštovanje 
pravil cestnega prometa, prevoz, 
prenos, tveganje, prirejeno vozilo, 
vrednostna pošiljka, komunikacijski 
sistem, nadzorni sistem, nadzor 
varnostnega menedžerja, razredi 
prevoza in obvezni sistemi 
tehničnega varovanja, obveščanje 
policije, ravnanje varnostnika in 
operaterja VNC, evidenca varovanih 
pošiljk); 

 razloži pristojnosti in naloge 
varnostnika in varnostnega 
menedžerja pred opravljanjem 
prevoza in pomen medsebojnega 
sodelovanja ; 

 našteje in pojasni okoliščine, ki 
vplivajo na varnostno problematiko 
pri prevozu in prenosu gotovine ter 
drugih vrednostnih pošiljk; 

 pozna procese obdelave gotovine in 
evidence varovanih pošiljk; 

 pozna  namen, pomen in postopek 
nadzora pri prevozu gotovine ter 
drugih vrednostnih pošiljk; 

 pozna obvezne sisteme tehničnega 
varovanja pri varovanju prevoza ali 
prenosa gotovine ter drugih 
vrednosti; 

 pozna pomen in elemente načrta 
prevoza gotovine ter drugih 
vrednostnih pošiljk 

 
 pozna pogoje za prenos varovane 

pošiljke 
 pozna pogoje za prevoz varovanih 

pošiljk po posameznih razredih 
 pozna posebne vrste prevozov  
 zna opisati  varne načine 

prevzemanja, prenosa, prevoza in 
predajanja vrednostne pošiljke 

 pozna pomen in uporabo sredstev 
za prenos in nevtralizacijo gotovine  

 pozna način delitev in vsebino 
nalog varnostnikov, kadar prevoz 
ali prenos opravljata dva ali več 
varnostnikov  

gotovine in ukrepa v skladu s 
svojimi pristojnostmi; 

 seznani naročnika s potrebnim 
načinom pakiranja gotovine; 

 spremlja storitve prevozov gotovine 
ter drugih vrednostnih pošiljk pri nas 
in po svetu. 
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 pozna pomen seznanitve naročnika 
s potrebnim načinom pakiranja 
gotovine  

 pozna izvajanje in spremljanje 
storitev prevoza gotovine ter drugih 
vrednostnih pošiljk in vrednostnih 
pošiljk pri nas in po svetu. 

 
 
PGVP 2 – Postopanje in ukrepanje v primeru varnostnih dogodkov 
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Dijak:  
 pozna okoliščine, ki vplivajo na 

varnostno problematiko prevoza ali 
prenosa (ocena stopnje tveganja); 

 opredeli postopke in ukrepe v 
primeru varnostnih dogodkov (pri 
napadu ali drugi obliki kaznivega 
dejanja zoper prevoz gotovine ter 
drugih vrednostnih pošiljk  

 opiše postopke in ukrepe, ki se 
izvajajo pred prevozom 

 opiše postopke in ukrepe, ki se 
izvajajo pred prenosom 

 opiše postopke in ukrepe med 
prevozom  

 prepozna okoliščine, izredni 
dogodek in grožnjo ter pozna 
postopke v primeru izrednega 
dogodka in grožnje: 

 okvara vozila ali nenadno 
poslabšanja zdravstvenega 
stanja varnostnika 

 zastoj v prometu, prometna 
nesreča in druge okoliščine, 
povezane s pretočnostjo 
prometa, vključno z 
vremenskimi razmerami 

 napad na prevoz ali prenos. 
 

Dijak: 
 izvaja postopke in ukrepe pri 

simulaciji varnostnih dogodkov 
(napad ali druga oblika kaznivega 
dejanja zoper prevoz gotovine ter 
drugih vrednostnih pošiljk); 

 izvaja ustrezne postopke in ukrepe, 
pred prevozom; 

 izvaja ustrezne postopke in ukrepe, 
pred prenosom; 

 izvaja ustrezne postopke in ukrepe 
med prevozom;  

 izvaja postopke in ukrepe med 
prenosom; 

 izbere varnostno optimalno pot za 
transport glede na prometno, 
vremensko oziroma varnostno 
situacijo;  

 ukrepa v primeru (simulacije) 
izrednega dogodka in grožnje: 

 okvara vozila ali nenadno 
poslabšanja zdravstvenega 
stanja varnostnika 

 zastoj v prometu, prometna 
nesreča in druge okoliščine, 
povezane s pretočnostjo 
prometa, vključno z 
vremenskimi razmerami 

 napad na prevoz ali prenos. 
 

 
PGVP 3 - Uporaba opreme za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk 
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Dijak:  
 pozna varnostne kriterije pri 

prevozu gotovine ter drugih 
vrednostnih pošiljk; 

Dijak: 
 upošteva varnostne kriterije pri 

prevozu gotovine ter drugih 
vrednostnih pošiljk; 
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 pozna opremo za prenos in prevoz 
varovanih pošiljk; 

 pozna zaščitna sredstva in njihovo 
uporabo; 

  pozna standarde za izdelavo in 
opremljanje specialnih vozil za 
prevoz  gotovine ter drugih 
vrednostnih pošiljk. 

 uporablja opremo za prenos in 
prevoz varovanih pošiljk; 

 uporablja zaščitna sredstva v skladu 
z  njihovo namembnostjo; 

 spremlja in upošteva standarde 
specialnih vozil za prevoz gotovine 
ter drugih vrednostnih pošiljk. 
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