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KATALOG ZNANJA 
 

1 IME MODULA: INFORMATIKA V PROMETU 
 

2 USMERJEVALNI CILJI 
 

Dijak: 
• uporablja znanje informatike, 
• uporablja urejevalnike besedil, 
• obvladuje naprave za komuniciranje, 
• zna uporabljati računalniške naprave v vozilu, 
• izpolnjuje prometno dokumentacijo s pomočjo računalniških programov, 
• uporablja informacijski sistem za spremljanje blaga in potnikov, 
• zna brati računalniške izpise in 
• računalniško optimizira prevozne procese. 

 

3 VSEBINSKI SKLOPI 
 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov:  

4 OPERATIVNI CILJI 
 
Poklicne kompetence 
• pozna razvoj, zgradbo in delovanje računalnika, 
• pozna elemente digitalnega  omrežja  in osnove komuniciranja, 
• pozna osnove informatike, 
• obvlada pisno, grafično in računalniško predstavitev informacij v prometu, 
• pozna osnove zvočne predstavitve informacij, večpredstavnost in storitve interneta, 
• obvlada geografske, logistične, prometne in skladiščne informacijske sisteme. 

 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 
 
Pozna razvoj, zgradbo in delovanje 
računalnika. 
 
• pozna zgradbo računalnika 

Dijak: 
 
 
 
 
• izbere ustrezno konfiguracijo sistema 
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Pozna elemente digitalnega  omrežja in 
osnove komuniciranja. 
 
• pozna sistem digitalnega omrežja, 
• oblikuje stališča do pridobljenih 

informacij in jih ustrezno vrednoti, 
• razvijajo sposobnosti za učinkovito in 

oblikovanje in posredovanje informacij. 

 
 
 
• izbere elemente digitalnega omrežja, 
• uporablja metode in naprave za 

komuniciranje. 

Pozna osnove informatike. 
 
• spoznavajo osnove računalništva ter 

vlogo in pomen informacije in 
informacijske tehnologije v sodobni 
družbi. 

 
 
• določi elemente uporabe informatike, 
• uporabi potrebne produkte informatike. 

Obvlada pisno, grafično in računalniško 
predstavitev informacij v prometu. 
 
• razvijajo komunikacijske zmožnosti, 
• razvijajo sposobnosti učinkovitega in 

uspešnega iskanja, vrednotenja, 
hranjenja, obdelave in uporabe aktualnih 
podatkov 

 
 
 
• izdela posamezno korespondenco, 
• izbira potrebne elemente korespondence 

Pozna osnove zvočne predstavitve 
informacij, večpredstavnost in storitve 
interneta. 
 
• pridobivajo temeljna znanja, spretnosti 

in navade za učinkovito in uspešno 
uporabo sodobne informacijske 
tehnologije za zadovoljevanje svojih in 
družbenih informacijskih potreb. 

 
 
 
 
• zbira potreben informacije, 
• oblikuje potrebne informacije in navodila. 

Obvlada geografske, logistične, prometne in 
skladiščne informacijske sisteme. 
 
• pozna vlogo in pomen informacijskega 

sistema, 
• zna uporabljati informacijski sistem za 

spremljanje blaga in prevoznih sredstev. 

 
 
 
• uporablja tehnologijo informacijskega 

sistema, 
• zna določiti kriterije uporabe informacijske 

tehnologije in uporabo potrebne opreme in  
naprav. 
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