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KATALOG ZNANJA
1

IME MODULA: BLAGOVNI TOKOVI
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USMERJEVALNI CILJI
Dijak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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spozna pravne vire, ki se nanaša na blago in ravnanje z njim,
pravilno ravna z blagom,
razvija čut za ohranjanje kvalitete in kvantiteto blaga,
pozna pomen transportne sposobnosti blaga,
spozna ukrepa za tehnično varovanje blaga,
oblikuje blagovne tovorne enote,
pripravi blago za posamezne logistične procese,
uporablja skladiščno infrastrukturo,
uporablja elemente procesov skladiščnega poslovanja,
izpolnjuje blagovno in logistično dokumentacijo in
upošteva varstvo pri delu.

VSEBINSKI SKLOPI
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov:
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OPERATIVNI CILJI
Poklicne kompetence
• pozna predpise notranjih in mednarodnih pravnih virov za ravnanje z blagom v
cestnem prometu,
• obvlada skladiščno transportne lastnosti blaga, vrste in lastnosti embalaže,
pakiranje in standarde elektronskega označevanja ter deklariranje blaga,
• pozna vrste skladišč in terminalov, logističnih centrov ter njihovo opremo in
tehnologijo.

Informativni cilji

KATALOG ZNANJA BLAGOVNI TOKOVI

Formativni cilji
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Dijak:

Dijak:

Pozna predpise notranjih in mednarodnih
pravnih virov za ravnanje z blagom v
cestnem prometu.
pozna pravne vire, ki se nanašajo na
blago in ravnanja z njim,
• pozna uvrstitev blaga v določene
skupine in klasifikacijo.
Obvlada skladiščno transportne lastnosti
blaga, vrste in lastnosti embalaže, pakiranje
in standarde elektronskega označevanja ter
deklariranje blaga.
• pozna značilnosti posameznega blaga,
• pozna vhodne podatke za ravnanje z
blagom,
• pozna vrste embalaže in njihove
značilnosti,
• pozna elemente oblikovanja blagovne
tovorne enote,
• pozna kriterije za oblikovanje blagovno
tovorne enote,
• zna ustrezno označiti blago.
Pozna vrste skladišč in terminalov,
logističnih centrov ter njihovo opremo in
tehnologijo

•

zna opredeliti terminale, logistične
centre in skladišča,
pozna kriterije kompatibilnosti blaga in
skladišč,
prepozna različna skladišča in potrebno
opremo za vzdrževanje kvalitete blaga,
pozna tehnologijo dela v skladiščih.

•

•

•
•
•
•
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•

•
•
•
•
•
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izbere ustrezni pravni vir glede na vrsto
prevoza,
določi pravne pogoje (vsebine) za ravnanje z
blagom.

opredeli blago po značilnosti in ostalih
kriterijih,
opredeli vrsto blaga in kompatibilnost
embalaže,
oblikuje blagovno tovorne enote,
izbere ustrezno embalažo,
pripravi in označi blagovno tovorno enoto.

določi vrste terminalov, logističnih centrov in
skladišč,
namesti blago v ustrezno skladišče,
opredeli notranje blagovne poti in tehnologijo
manipulacije.
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