
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
TEHNIK VAROVANJA 
 
    KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: Varovanje v logistiki 
 
2. Usmerjevalni cilji 
 
Dijak bo zmožen: 
 uporabljati predpise s področja prometa, 
 opredeliti osnovne pojme na področju logistike, 
 opredeliti pojma infrastruktura in suprastruktura, 
 prepoznati različne vrste tovora in njihove značilnosti, 
 prepoznati prevozno dokumentacijo v vseh vejah prometa, 
 prepoznati dokumentacijo potnikov, 
 izvajati nadzor voznikov in vozil, 
 prepoznati oznake na vozilih, ki prevažajo nevarne snovi, 
 prepoznati oznake na vozilih, ki prevažajo izredne tovore, 
 pravilno ravnati s hitro pokvarljivim tovorom, 
 spremljati in nadzirati pravilnost skladiščenja nevarnih snovi in hitro pokvarljivih 

tovorov, 
 zagotavljati kakovosten nadzor nad različnimi vrstami tovora. 

 

3. Poklicne kompetence 
 

4. Operativni cilji 
VL1 – Poznavanje osnovnih pojmov iz logistike 
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
 pozna pojem logistika in njen 

pomen; 
 
 pozna osnovno pravno regulativo s 

področja prometa;  
 pozna osnove s področja prometne 

infrastrukture in suprastrukture. 

Dijak: 
 zna opredeliti pojem logistika in 

pove kaj logistika zajema; 
 uporablja predpise na področju 

prometa; 
 prepozna prometno infrastrukturo 

in suprastrukturo. 

 
 
VL2 - Poznavanje prevozne dokumentacije 
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

OZNAKA VAROVANJE V LOGISTIKI 

VL 1 Poznavanje osnovnih pojmov iz logistike 
VL 2 Poznavanje prevozne dokumentacije 
VL 3 Upoštevanje elementov nadzora in izvajanje nadzora voznikov in vozil 
VL 4 Poznavanje specifičnih prevozov in tovorov 
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Dijak:  
 pozna zakonsko predpisano 

dokumentacijo za vozno osebje, 
prevozna sredstva in tovor (potni 
nalog, mednarodne tovorne liste, 
nakladnice, predajnice, tahografske 
liste in evidence, tudi v elektronski 
obliki in ostalo blagovno 
dokumentacijo); 

 
 seznani se z dokumentacijo in 

evidencami za notranjo rabo 
podjetja; 

 
 seznani se z dokumentacijo 

potnikov; 
 
 
 pozna dokumentacijo za prevoz 

nevarnih snovi in izrednih tovorov. 

Dijak: 
 prepozna ustreznost dokumentacije 

voznega osebja, prevoznega 
sredstva in tovora (potni nalog, 
mednarodne tovorne liste, 
nakladnice, predajnice, tahografske 
liste in evidence, tudi v elektronski 
obliki in ostalo blagovno 
dokumentacijo); 

 
 

 pozna dokumentacijo, ki jo 
predpisuje podjetje za interno rabo; 

 
 prepozna dokumentacijo, ki je 

predpisana za potnike (vozovnice, 
prtljažnice in druge predpisane 
dokumente za potnike); 

 prepozna dokumentacijo za prevoz 
nevarnih snovi in izrednih tovorov. 

 
VL3 – Upoštevanje elementov nadzora in izvajanje nadzora voznikov in vozil 
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak:  
 pozna nadzor vozil in voznikov; 
 se seznani s postopki in načini 

nadzora s strani državnih nadzornih 
organov. 

Dijak: 
 nadzoruje voznike in vozila na 

varovanem območju v skladu s 
pristojnostmi; 

 opiše pristojnost državnih organov 
pri nadzoru voznikov, vozil in 
tovora. 

 
VL4 – Poznavanje specifičnih prevozov in tovorov 
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
 Dijak:  
 se seznani z različnimi vrstami 

tovorov in njihovimi značilnostmi;  
 pozna razrede nevarnih snovi in 

tovore, ki se prištevajo med izredne; 
 
 
 
 
 pozna pravilno označevanje vozil, ki 

prevažajo nevarne snovi in izredne 
tovore; 

 pozna pravilno pakiranje in 
skladiščenje nevarnih snovi; 

 

Dijak: 
 prepozna različne vrste tovorov in 

njihove značilnosti; 
 pojasni, kako so nevarni tovori 

razvrščeni v razrede in pojasni 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
tovori, da jih prištevamo med 
izredne; 

 poišče nevarno snov po mednarodni 
klasifikaciji;  

 prepozna oznake na vozilih, ki 
prevažajo nevarne snovi;  

 prepozna oznake na vozilih, ki 
prevažajo izredne tovore;  
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 pozna hitro pokvarljive tovore; 
 pozna pogoje skladiščenja hitro 

pokvarljivih tovorov. 

 opiše pravilno pakiranje in 
skladiščenje nevarnih snovi; 

 našteje in opiše tovore, ki jih 
prištevamo med hitro pokvarljive 

 opredeli pogoje skladiščenja, ki jih 
zahtevajo hitro pokvarljivi tovori. 
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