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KATALOG ZNANJA 
 

1 IME MODULA: PREVOZ DENARJA IN DRAGOCENOSTI 
 

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 denarja in vrednostnih pošiljk na določeni relaciji, 
• ukrepati ob primeru roparskega napada, 
• določiti in izbrati pravilno opremo in izdelavo specialnih vozil za prevoz denarja 

in dragocenosti, 
• spremljati in upoštevati novosti na področju prevoza denarja in 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 VSEBINSKI SKLOPI 
 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov:  

4 OPERATIVNI CILJI 
 
Poklicne kompetence 

 
• organizacija prevoza denarja in vrednostnih pošiljk, 
• ukrepanje v primeru napada, 
• uporaba opreme za prevoz denarja in dragocenosti. 

 
Informativni cilji Formativni cilji 
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Poklicna kompetenca: 
Organizacija prevoza denarja in vrednostnih 
pošiljk. 
 
Dijak: 
• pozna osnovne pojme, povezane s 

prevozi denarja in vrednostnih pošiljk, 
pošte, zdravil, umetnin, varovane 
dokumentacije in varovanih oseb; 

• pozna osnove s področja logistike in 
organiziranja transportnih storitev; 

• pozna osnove izračuna stroškov in 
pogojev za izvajanje transportnih 
storitev na področju prevoza denarja in 
vrednostnih pošiljk;  

• pozna določila Pravilnika o prevozu 
denarja in vrednostnih pošiljk; 

• pozna izvajanje in spremljanje storitev 
prevoza denarja in vrednostnih pošiljk 
pri nas in po svetu. 

 
 
 
 
Dijak: 
• opredeli osnovne pojme, povezane s prevozi 

denarja in vrednostnih pošiljk, pošte, zdravil, 
umetnin, varovane dokumentacije in 
varovanih oseb; 

• upošteva osnove s področja logistike in 
organiziranja transportnih storitev; 

• izračuna stroške prevoza in določi minimalno 
ceno storitve;  

• definira določila Pravilnika o prevozu denarja 
in vrednostnih pošiljk; 

• upošteva varnostne kriterije pri prevozu 
denarja in vrednostnih pošiljk; 

• spremlja storitve prevozov denarja in 
vrednostnih pošiljk pri nas in po svetu. 

Poklicna kompetenca: 
Ukrepanje v primeru napada. 
 
Dijak: 
• pozna ukrepe pri napadu ali drugi obliki 

kaznivega dejanja zoper prevoz denarja 
ali vrednostnih pošiljk. 

 
 
 
Dijak: 
• definira ukrepe pri napadu ali drugi obliki 

kaznivega dejanja zoper prevoz denarja ali 
vrednostne pošiljke 

Poklicna kompetenca: 
Uporaba opreme za prevoz denarja in 
dragocenosti. 
 
Dijak: 
• pozna varnostne kriterije pri prevozu 

denarja in vrednostnih pošiljk; 
• pozna standarde za izdelavo in 

opremljanje specialnih vozil za prevoz 
denarja. 

 
 
 
 
Dijak: 
• upošteva varnostne kriterije pri prevozu 

denarja in vrednostnih pošiljk; 
• spremlja in upošteva standarde specialnih 

vozil za prevoz denarja.  
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