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KATALOG ZNANJA 
 

1 IME MODULA: VARSTVO PRI DELU IN REŠEVANJE NA MORJU 
 

2 USMERJEVALNI CILJI 
 

Dijak: 
• pozna osnove zakonodaje varstva pri delu, 
• upošteva osnove tehnične, socialne in zdravstvene varnosti na ladji, 
• uporablja osebna in skupinska sredstva varstva pri delu, 
• načrtuje organizacijo zapuščanja ladje,človek v morju in protipožarne varnosti 
• kritično oceni stanje varstva pri delu ter odkriva napake 
• razmišlja o varnem delu, osebni varnosti in varnosti ostalih 
• izdela načrte iskanja in reševanja 
• upošteva navodila in nasvete, ki se nanašajo na varno delo in vaje 
• poveže teoretična in praktična znanja ter razmišlja odgovorno 
• pridobi praktične spretnosti vezane na iskanje, reševanje in preživetje 
• kvalitetno upravlja z opremo za reševanje in preživetje 
• izvaja ukrepe varstva pri delu, varovanja okolja in požarne varnost 
• pridobi vztrajnost, pogum in iznajdljivost v primerih nesreč in težav 
• nudi pomoč na morju v različnih primerih 

 

3 VSEBINSKI SKLOPI 
 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov:  

4 OPERATIVNI CILJI 
 
Poklicne kompetence 

 
• poznavanje domače in mednarodne zakonodaje s področja varnostivarnosti pri 

delu, 
• poznavanje osnov socialne, zdravstvene in tehnične varnosti na ladjah, 
• poznavanje osebnih in skupinskih sredstev varstva pri delu ter reševanja in 

preživetja, 
• poznavanje različnih nesreč na morju ter ukrepov, 
• poznavanje preživetja in reševanja na morju, 
• poznavanje in obvladanje praktičnih del varstva, reševanja in preživetja na 

simulatorjih in plovilih. 
 

Informativni cilji Formativni cilji 
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Dijak: 
 
Poznavanje domače in mednarodne 
zakonodaje s področja varnosti pri delu. 
 
• pozna osnove zakonodaje varstva pri 

delu, 
• pozna mednarodne organizacije, ki se 

ukvarjajo z varstvom pomorščakov. 

Dijak: 
 
 
 
 
• pozna osnove zakonodaje varstva pri delu, 
• našteje mednarodne organizacije, njihovo 

delo in opiše njihov prispevek k večji 
varnosti pomorščakov. 

 
Poznavanje osnov socialne, zdravstvene in 
tehnične varnosti na ladjah. 
 
• pozna osnove socialne in zdravstvene 

varnosti na ladji, 
• pozna navodila za varno delo in življenje 

na ladjah, 
• pozna tehnično varnost na ladji in njen 

pomen. 

 
 
 
• razume osnove socialnega in zdravstvenega 

varstva na ladjah, 
• opiše preventive metode varstva pri delu in 

življenja na ladjah, 
• izbere najpomembnejše tehnične varnostne 

ukrepe na ladjah. 
 

Poznavanje osebnih in skupinskih sredstev 
varstva pri delu ter reševanja in preživetja. 
 
• pozna osebna sredstva varstva pri delu, 
• pozna osebna sredstva varstva pri delu, 
• pozna osebna sredstva za reševanje in 

preživetje, 
• pozna skupinska sredstva varstva pri 

delu. 

 
 
 
• razume pomen uporabe sredstev za VPD, 
• našteje ter pove praktične primere uporabe 

sredstev varstva pri delu, 
• obvlada osebna in skupinska sredstva za  

reševanje in iskanje na morju, 
• razume pomen brezhibnosti in vzdrževanja 

sredstev za reševanje in preživetje ter načine 
vzdrževanja. 

Poznavanje različnih nesreč na morju ter 
ukrepov. 
 
• pozna možne težave in nesreče na 

morju, 
• pozna možnost nastanka požara, 

omejitve ter gašenja, 
• pozna možnosti vdora vode ter ukrepe, 
• pozna možnost ljudi v morju ter ukrepe 

pozna možnost zapuščanja ladje ter 
ukrepe, 

• pozna ostale nevarne možnosti na morju 
ter ukrepe. 

 

 
 
•  
• zaveda se odgovornosti ter razporeditve na 

določeno mesto in namen v primeru požara, 
• pozna možnosti nastanka požara in ukrepe v 

primeru požara, teoretično ga zna zajeziti ter 
uporabiti najboljšo možnost gašenja, 

• pozna dela, ki jih je potrebno opraviti v 
primeru vdora vode, 

• obvlada ukrepe v primeru "človek v morju, 
• zaveda se odgovornosti, izurjenosti ter 

razporeditve na določeno mesto z določeno 
nalogo v primeru zapuščanja ladje, 

• našteje ostale nevarnosti na morju ter izbere 
najprimernejše preventivne ukrepe. 
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Poznavanje preživetja in reševanja na morju. 
 
• pozna nevarnosti brodolomcev, 
• pozna ukrepe in načine za povečanje 

možnosti preživetje na morju, 
• pozna možna iskanja in reševanja, 
• pozna pomen organizacije, volje in 

vztrajnosti pri preživetju. 

 
 
• pozna vse nevarnosti, ki pretijo človeku in 

ukrepe za preživetje na morju oziroma 
možnosti za uspešno rešitev. 

Poznavanje in obvladanje praktičnih del 
varstva, reševanja in preživetja na 
simulatorjih in plovilih. 
 
• pozna in obvlada osnovne mornarske 

spretnosti, 
• pozna manevriranje in upravljanje z 

različnimi plovili, 
• pozna pirotehnična sredstva, 
• pozna ukrepe in načine za povečanje 

možnosti preživetje na morju, 
• pozna možnosti reševanja in preživetja 

na morju, 
• pozna načine iskanja na morju, 
• pozna načine reševanja na morju, 
• pozna protipožarno varnost, 
• pozna pomorsko komunikacijo v 

primerih stiske na morju. 
 

 
 
 
 
• manevrira in upravlja z različnimi plovili, 
• uporabi pirotehnična sredstva, 
• izvaja ukrepe in načine za povečanje 

možnosti preživetje na morju, 
• se seznani z možnostmi reševanja in 

preživetja na morju, 
• spozna načine iskanja na morju, 
• spozna načine reševanja na morju, 
• spozna protipožarno varnost, 
• uporablja pomorsko komunikacijo v primerih 

stiske na morju. 
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