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KATALOG ZNANJA 
 

1 IME MODULA: TRANSPORTNA IN MANIPULATIVNA SREDSTVA 
 

2 USMERJEVALNI CILJI 
 

Dijak: 
• pozna elemente presoje za izbor vozil, 
• presoja primernost manipulativnih naprav, 
• pozna konstrukcijo vozil in manipulativnih naprav, 
• pozna delovanje sklopov vozil in manipulativnih naprav, 
• pozna tehnične lastnosti sklopov vozil in manipulativnih naprav, 
• pozna tehnične lastnosti in delovanje varnostnih naprav vozil, 
• pozna procese, standarde in normative za vzdrževanje vozil in manipulativnih 

naprav, 
• pridobiva spoznanja kvalitetne uporabe vozil in manipulativnih naprav, 
• razvija čut odgovornosti ravnanja z vozili in manipulativnimi napravami,  
• upošteva elemente varnosti uporabe vozil in manipulativnih naprav. 

 

3 VSEBINSKI SKLOPI 
 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov:  

4 OPERATIVNI CILJI 
 
Poklicne kompetence 
• pozna vrste cestnih transportnih in manipulativnih sredstev, 
• pozna tehnične, tehnološke in eksploatacijske značilnosti cestnih transportnih 

sredstev in manipulativnih naprav, 
• pozna parametre transportnih sredstev, ki so odločilni pri nakupu transportnih 

sredstev, 
• pozna različne pogone transportnih sredstev njihov način delovanja in naprave za 

prenos moči, 
• pozna procese in normative vzdrževanja transportnih sredstev in manipulativnih 

naprav. 
 

Informativni cilji Formativni cilji 
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Dijak: 
 
Pozna vrste cestnih transportnih in 
manipulativnih sredstev. 
 
• pozna delitev transportnih sredstev, 
• prepozna konstrukcijske elemente vozil, 
• pozna značilnosti tovornega prostora, 
• pozna vrste naprav za manipulacijo 

blaga, 
• opredeli vrste prijemal za 

manipulacijske naprave. 

Dijak: 
 
 
 
 
• izbere ustrezno transportno sredstvo, 
• določi ustrezen tovorni prostor, 
• pripravi načrt kvalitetne in varne 

manipulacije blaga, 
• izbere manipulativne naprave za posamezne 

manipulacije 

Pozna tehnične, tehnološke in 
eksploatacijske značilnosti cestnih 
transportnih sredstev in manipulativnih 
naprav. 
• pozna lastnosti, karakteristike 

transportnih sredstev, 
• zna uporabiti določena transportna 

sredstva potrebnimi značilnostmi 
uporabe, 

• pozna lastnostni manipulativnih naprav, 
• zna določiti ustrezno manipulativno 

napravo. 

 
 
 
 
• definira značilnosti transportnih sredstev, 
• opredeli uporabo posameznih naprav in 

sklopov v transportnem sredstvu, 
• upošteva varnostna načela uporabe 

transportnih sredstev glede na vozne 
značilnosti. 

Pozna parametre transportnih sredstev, ki so 
odločilni pri nakupu transportnih sredstev. 
 
• zna določiti parametre izbora 

transportnih sredstev, 
• pozna kriterije izbora transportnih 

sredstev, 
• pozna značilnosti trga. 

 
 
 
• določi kriterije izbora transportnih sredstev, 
• izbere ustrezno transportno sredstvo. 

Pozna različne pogone transportnih sredstev 
njihov način delovanja in naprave za prenos 
moči. 
 
• pozna sklope transportnih sredstev, 
• pozna delovanje sklopov, 
• pozna tehnične lastnosti in delovanje 

varnostnih mehanizmov na transportnem 
sredstvu. 

 
 
 
 
 
• določi sklope transportnih sredstev, 
• opredeli njihovo funkcijo uporabe, 
• varno upravlja z napravami na transportnih 

sredstvih, 
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Pozna procese in normative vzdrževanja 
transportnih sredstev in manipulativnih 
naprav. 
 
• zna definirati napake, 
• pozna ukrepe odprave napak. 

 
 
 
• opredeli možne okvare, 
• načrtuje vzdrževalne procese, 
• določi kriterije vzdrževanja. 
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