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KATALOG ZNANJA 
 

1 IME MODULA: POZNAVANJE BLAGA 
 

2 USMERJEVALNI CILJI 
 

Dijak: 
• prepozna različne vrste in razvrstitve blaga, 
• upošteva različne specifičnosti blaga, 
• pozna zakonodajo, dela in postopke pri delu z nevarnimi tovori, 
• načrtuje rokovanje in varno manipuliranje z najrazličnejšim blagom, 
• vodi pravilno vzdrževanje in skladiščenje blaga, 
• pozna pravilna ukrepanja v primerih nesreč s tovori, 
• se zaveda pomena  varnosti in ekološke ozaveščenosti pri  manipuliranju s tovori, 
• razume odgovornost in strokovnost pri manipulacijah in prevozu blaga, 
• razume pomembnost timskega dela, pravilne priprave ladij pred rokovanjem s 

tovori ter nadzorom tovora med plovbo. 
 

3 VSEBINSKI SKLOPI 
 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov:  

4 OPERATIVNI CILJI 
 
Poklicne kompetence 

 
• poznavanje blaga in delitve  blaga ter različnih standardov in pravilnikov, 
• poznavanje kakovosti blaga, 
• poznavanje embalaže in pakiranja, 
• poznavanje transporta, 
• poznavanje nevarnih tovorov in transport nevarnih tovorov blaga, 
• poznavanje suhih tovorov: generalni, razsuti, sipki,  težki in hlajeni  tovor ter 

njihov prevoz po morju, 
• poznavanje tekočih tovorov: nafta in naftni derivati, kemikalije, utekočinjeni plini 

ter njihovega prevoza po morju. 
 

Informativni cilji Formativni cilji 
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Dijak: 
 
 
Poznavanje blaga in delitve  blaga ter 
različnih standardov in pravilnikov. 
 
• pozna pomen poznavanja blaga v 

pomorskem prometu, 
• pozna odgovornost pri rokovanju s 

tovori, 
• pozna različne delitve blaga, 
• pozna različne standarde in pravilnike ki 

se na nanašajo na poznavanje blaga. 
 

Dijak: 
 
 
 
 
 
• spozna okvirno vsebino predmeta in njegov 

pomen za bodoči poklic, 
• opiše naloge poznavanja  in razvrstitve blaga 

v bodočem poklicu ter  zna deliti blago na 
različne načine, 

• uporablja standarde in pravilnike ter jih 
primerja. 

Poznavanje kakovosti blaga. 
 
• pozna načine ugotavljanja in določanja 

kakovosti blaga, 
• pozna predpise, ki se nanašajo na 

kakovost blaga, 
• pozna pomembnost ugotavljanja in 

nadzora kakovosti blaga. 

 
 
• razume bistvo in načine ugotavljanja ter 

določanja  kakovosti blaga, 
• izbere najprimernejša sredstva za 

ugotavljanje kakovosti blaga, 
• prepozna predpise in znake kakovosti blaga, 
• se zaveda strokovnosti , inovativnosti in 

natančnosti pri ugotavljanju kakovosti blaga. 
Poznavanje embalaže in pakiranja. 
 
• pozna različne vrste embalaž blaga, 
• pozna slabosti in prednosti različnih vrst 

embalaž, 
• pozna načine pakiranja. 
 

 
 
• primerja različne vrste embalaže  ter izbere 

najprimernejšo za določeno vrsto tovora, 
• opiše vzroke poškodb blaga in embalaže, 
• prepozna vrste in uporabo transportne 

embalaže, 
• zna izbrati primerno embalažo za različne 

vrste blaga, 
• obvlada oznake za varno rokovanje z blagom. 

Poznavanje transporta. 
 
• pozna različne transportne sisteme, 
• pozna prednosti in slabosti različnih 

transportnih sistemov, 

 
 
• razlikuje in pozna sisteme transportno 

manipulativnih enot,  
• primerja njihove slabosti in prednosti  
• razume možne načine njihove uporabe. 
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Poznavanje nevarnih tovorov in transport 
nevarnih tovorov blaga. 
 
• pozna različne klasifikacije nevarnih 

tovorov, 
• pozna posebnosti in pomembnost 

pravilnega rokovanja z nevarnimi tovori, 
• pozna postopke pri nakladanju in 

razkladanju nevarnih tovorov, 
• pozna postopke in načine nadzora 

nevarnih tovorov med plovbo, 
• pozna postopke in ukrepe v slučaju 

nesreč pri delu in prevozu z nevarnimi 
tovori. 

 
 
 
• uporablja klasifikacijo in konvencije, 

predpise in priporočila o nevarnih snoveh, 
• se zaveda  lastnosti nevarnih tovorov ter 

odgovornosti pri rokovanju z le-temi, 
• izbere primerne načine rokovanja z 

nevarnimi tovori, 
• razume in se zaveda možnosti  nesreč in 

njihovih posledic, 
• pozna preventivo in ukrepe v primeru 

nepravilnega manipuliranja ali nesreč z 
nevarnimi tovori. 

Poznavanje suhih tovorov: generalni, 
razsuti, sipki,  težki in hlajeni  tovor ter 
njihov prevoz po morju. 
 
• pozna delitve suhega tovora, 
• pozna lastnosti in specifiko generalnega 

tovora, 
• pozna lastnosti in specifiko prevoza 

različnega blaga s kontejnerji, 
• pozna lastnosti in specifiko razsutega in 

sipkega tovora, 
• pozna lastnosti in specifiko težkega 

tovora, 
• pozna lastnosti in specifiko hlajenega 

tovora, 
• pozna lastnosti in specifiko živega in 

ostalega suhega tovora. 
 

 
 
 
 
• prepozna suhe tovore in razume njihovo 

delitev, 
• izbere najprimernejše sisteme rokovanja z 

različnimi vrstami suhega tovora, 
• primerja osnovne lastnosti in specifičnosti z 

najpogostejšimi tovori v pomorskem 
prevozu, 

• primerja načine prevozov ter ugotavlja 
njihove slabosti in prednosti, 

• se zaveda pomembnosti izbora 
najprimernejših sistemov za manipulacijo ter 
nadzora različnih suhih tovorov. 
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Poznavanje tekočih tovorov: nafta in naftni 
derivati, kemikalije, utekočinjeni plini ter 
njihovega prevoza po morju. 
 
• pozna delitev tekočih tovorov, 
• pozna lastnosti in specifiko nafte in 

naftnih derivatov, 
• pozna lastnosti in specifiko kemikalij, 
• pozna lastnosti in specifiko 

utekočinjenih plinov, 
• pozna lastnosti in specifiko ostalega 

tekočega tovora. 

 
 
 
 
• prepozna tekoče tovore in razume njihovo 

delitev, 
• izbere najprimernejše sisteme rokovanja z 

različnimi vrstami tekočih tovorov, 
• primerja načine prevozov ter ugotavlja 

njihove slabosti in prednosti, 
• se zaveda pomembnosti izbora 

najprimernejših sistemov za manipulacijo ter 
nadzora različnih tekočih tovorov, 

• se zaveda nevarnosti pri rokovanju z 
nevarnimi tekočimi tovori, njihove nevarnosti 
pri nesrečah ter pomembnosti strokovnosti 
pri njihovem rokovanju. 
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