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KATALOG ZNANJA 
 

1 IME MODULA: SPECIFIČNI PREVOZI BLAGA 
 

2 USMERJEVALNI CILJI 
 

Dijak: 
• uporablja pravno regulativo specifičnega prevoza, 
• spozna specifično blago 
• obvlada proces specifičnega prevoza tovora, 
• sodeluje pri načrtovanju prevoznega procesa, 
• izpolnjuje in sprejema prevozno dokumentacijo, 
• razume naloge voznega osebja pri prevzemu in predaji specifičnega tovora, 
• izvaja prevozni proces, 
• izvaja nadzor pri prevozu in skrbi za tovor, 
• kvalitetno nastopa na prevoznem trgu, 
• sodeluje v sistemu prevoza tovora, 
• sodeluje v integralnem prevozu 

 

3 VSEBINSKI SKLOPI 
 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov:  

4 OPERATIVNI CILJI 
 
Poklicne kompetence 
 
• pozna pravne vire posameznih specifičnih prevozov, 
• pozna značilnosti specifičnega blaga, 
• obvlada načrtovanje in izvedbo specifičnega prevoza, 
• pozna tehnične in tehnološke pogoje transporta. 

 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 
 
Pozna pravne vire posameznih specifičnih 
prevozov. 
• pozna vrste specifičnih prevozov, 
• pozna vsebino po pravnih virih za 

specifične prevoze, 
• pozna obveznosti po mednarodnih 

pravnih virih. 

Dijak: 
 
 
 
− opredeli mednarodni prevoz, 
− določi obveznosti iz udeležbe v 

mednarodnem prevozu, 
opredeli vsebine sodelovanja z državnimi 
institucijami. 
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Pozna značilnosti specifičnega blaga. 
− pozna vrste specifičnega blaga, 
− pozna značilnosti specifičnega blaga, 
− pozna značilnosti ustrezne embalaže, 

pozna načela ohranjanja kvalitete 
specifičnega blaga. 

 
− členi specifično blago, 
− določi pogoje embaliranja specifičnega 

blaga, 
določi obveznosti za ohranjanje specifičnega 
blaga. 

Obvlada načrtovanje in izvedbo 
specifičnega prevoza. 
− pozna prevozne procese izvajanja 

transporta, 
− pozna obveznosti pri prevzemu 

specifičnega blaga, 
pozna obveznosti ravnanje s specifičnim 
blagom. 

 
 
opredeli obveznosti ravnanja s specifičnim 
blagom. 

Pozna tehnične in tehnološke pogoje 
transporta. 
− pozna tehnične in tehnološke 

značilnosti prevoznih sredstev, 
pozna označevanja embalaže, blaga in 
prevoznih sredstev. 

 
 
− določi tehnične normative za prevozna 

sredstva, 
določi in analizira označevanje specifičnega 
blaga. 
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