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KATALOG ZNANJA 
 

1 IME MODULA: TOVORNI PREVOZI 
 

2 USMERJEVALNI CILJI 
 

Dijak: 
 

• uporablja pravno regulativo prevoza, 
• obvlada proces prevoza tovora, 
• sodeluje pri načrtovanju prevoznega procesa, 
• izpolnjuje in sprejema prevozno dokumentacijo, 
• razume naloge voznega osebja pri prevzemu in predaji 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, 
• obvlada organizacijo prevoza tovora, 
• pozna transportno dokumentacijo in evidence, 
• pozna elemente nadzora pri izvajanju prevoza, 
• pozna sredstva in organizacijo prevoza integralnega transporta, 
• pozna pogoje mednarodnega prevoza, 
• pozna specifične prevoze, 
• pozna načine natovarjanja in varovanja blaga. 

 
 

Informativni cilji Formativni cilji 
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Dijak: 
 
Pozna pravne vire 
 
• pozna pravne vire za   prevoz tovora, 
• pozna pogoje za izvajanje prevoza 

tovora. 

Dijak: 
 
 
 
• izbere pravne norme za prevoz, 
• izpolni pogoje udeležbe v prevozu. 

Obvlada organizacijo prevoza tovora. 
 
• pozna prevozni proces, 
• pozna strukturo udeležencev v tovornem 

prevozu 
• pozna delo posameznih udeležencev v 

tovornem prevozu, 
• pozna pogoje kvalitete prevoznega 

procesa. 

 
 
• načrtuje prevozni proces, 
• opredeli udeležence tovornega prevoza, 
• opredeli sprejem, prevoz in predajo blaga. 

Pozna transportno dokumentacijo in 
evidence. 
 
• pozna zakonska določila za 

dokumentacijo, 
• zna uporabiti dokumentacijo, 
• zna izdajati potrebno dokumentacijo. 

 
 
 
• pripravi in uporabi potrebno dokumentacijo, 
• izda potrebno dokumentacijo. 

Pozna elemente nadzora pri izvajanju 
prevoza. 
 
• pozna prevozne pogoje, 
• pozna pogoje prevoza običajnega in 

specifičnega blaga - prevoza 
• se seznani s tehniko vodenja in nadzora 

tovora. 

 
 
 
• opredeli potrebne pogoje prevoza, 
• opredeli načrtovane aktivnosti za posamezno 

vrsto prevoza, 
• ravna z napravami za ravnanje z blagom. 

Pozna sredstva in organizacijo prevoza 
integralnega transporta. 
 
• zna opredeliti povezovanje drugih 

prometnih podsistemov. 

 
 
 
• opredeli integralni transport, 
• izbere oziroma združi ustrezne prometne 

podsisteme. 
Pozna pogoje mednarodnega prevoza. 
 
• pozna carinske postopke, 
• pozna obveznosti iz carinskih 

postopkov, 
• pozna pogoje za udeležbo v 

mednarodnem prevozu 

 
 
• opredeli mednarodni prevoz, 
• določi obveznosti iz udeležbe v 

mednarodnem prevozu, 
• opredeli vsebine sodelovanja z državnimi 

institucijami. 



SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
VOZNIK /SPI/2010 
  
  
  

KATALOG ZNANJA TOVORNI PREVOZI 3 

Pozna specifične prevoze 
 
• pozna specifične prevoze. 

 
 
• opredeli specifične prevoze, 
• opredeli obveznosti pri specifičnih prevozih. 

Pozna načine natovarjanja in varovanja 
blaga 
 
• pozna načela ravnanja z blagom, 
• pozna varnostne ukrepe za ohranjanje 

kvalitete in kvantitete blaga, 
• pozna naprave za ohranjanje kvalitete in 

kvantitete blaga, 
• pozna naprave za varno namestitev in  

pritrditev blaga, 
• pozna tehnične ukrepe zavarovanja 

blaga na vozilu. 

 
 
 
• izbere ustrezna prevozna sredstva, 
• določi postopke varnega natovarjanja, 

pretovarjanja, raztovarjanja, 
• določi metode in sredstva tehničnega 

zavarovanja in pritrditve blaga. 
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