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KATALOG ZNANJA 

 

1. Ime modula: BLAGO IN EMBALAŽA 

 

2. Usmerjevalni cilji: 

 

Dijak/dijakinja: 

 

• uporablja sodobna računalniška orodja za reševanje praktičnih problemov; 

• uporablja skladiščne informacijske sisteme; 

• razvija zavest, da optimalna zasnova izdelka pomembno vpliva na porabo; materiala, 

energije in posledično zmanjšuje obremenjevanje okolja; 

• povezuje teoretična in praktična znanja za razumevanje lastnosti transporta in lastnosti 

blaga (vrste blaga); 

• upošteva tehniško tehnološke značilnosti blaga in embalaže; 

• povezuje teoretična in praktična znanja za razumevanje kompatibilnosti med blagom, 

transportno skladiščno enoto in prevoznim sredstvom; 

• razlikuje različne vrste embalaže in razume njen pomen; 

• upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja; 

• vključuje načela trajnostnega razvoja.. 

 

3. Poklicne kompetence  

 

1. Ravnanje z blagom v prometu, transportu in logistiki v skladu s pravnimi viri. 

2. Ravnanje z blagom glede na tehniško-tehnološke značilnosti blaga. 

3. Ravnanje z blagom glede na skladiščno transportne lastnosti blaga. 

4. Izbiranje vrste embalaže glede na karakteristike. 

5. Načrtovanje procesov pakiranja blaga kot priprava na komisioniranje, skladiščenje in 

transport blaga. 

6. Upravljanje oskrbovalnih verig. 

7. Uporaba GS 1 standardov in identifikacije blaga. 

4. Operativni cilji 

 

Ravnanje z blagom v prometu, transportu in logistiki v skladu s pravnimi viri. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

 

• navede pravne vire za ravnanje z 

blagom; 

• definira elemente in merila za 

ocenjevanje kakovosti blaga, oznake 

kakovosti in metode vzorčenja; 

Dijak/dijakinja: 

 

• poišče pravne vire za ravnanje z blagom in 

jih upošteva; 

• določi elemente kakovosti proizvodnje 

blaga; 

• določi kakovost blaga v skladu z merili in 

ga označi; 
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• opredeli pomen standardizacije in 

uporabe standardov, ki opredeljujejo 

blago; 

• razlikuje standarde in zakone o 

ravnanju z blagom; 

• navede postopke za ugotavljanje 

skladnosti proizvodov; 

• našteje in opredeli dokumentacijo, ki 

mora biti priložena blagu (deklaracija, 

garancijski list, tehnično navodilo za 

uporabo, homologacija…), 

• razlikuje in pojasni posamezne oznake 

na blagu (znak kakovosti, znaki 

skladnosti, blagovna znamka, zaščitni 

znak, ekološke oznake,…). 

• vzorči blago v skladu s predpisanimi 

postopki; 

• predstavi organizacije za standardizacijo in 

jih poišče na spletu; 

• ravna z blagom v skladu s pravnimi 

določili ; 

• določi elemente kakovosti blaga in 

postopke za določitev kakovosti; 

• ravna z blagom v skladu s priloženo 

dokumentacijo; 

• razbere podatke iz dokumentov in temu 

primerno ravna z blagom; 

• bere oznake na blagu in temu primerno 

ravna z blagom. 

 

 

Ravnanje z blagom glede na tehniško-tehnološke značilnosti blaga. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

 

• navede posamezne tehnologije za 

proizvodnjo materialov; 

• opredeli lastnosti materialov; 

• analizira vrste blaga po svojih 

značilnostih; 

• opredeli blago po različnih kriterijih; 

• razlikuje klasifikacije razvrščanja 

blaga; 

• definira sestavo in zgradbo 

posameznih vrst blaga ter uporabnost 

in načine ravnanja s posameznimi 

blagovnimi skupinami. 

 

Dijak/dijakinja: 

 

• razvrsti blago po klasifikacijskih načelih; 

• analizira lastnosti materiala, kot značilnosti 

blaga; 

• uredi in razvrsti blago po kriterijih 

klasifikacije; 

• klasificira blago po tehniško tehnoloških 

značilnostih (blago, proizvod, izdelek, 

tovor); 

• klasificira različne blagovne skupine glede 

na njihove lastnosti; 

• ovrednoti blago glede na specifične 

značilnosti (običajno, specifično); 

• ravna s posameznimi blagovnimi 

skupinami v skladu s predpisanimi 

postopki. 

 

 

Ravnanje z blagom glede na skladiščno transportne lastnosti blaga. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

 

• pojasni kriterije, ki so pomembni za 

logistične aktivnosti z blagom; 

Dijak/dijakinja: 

 

• razvrsti blago po lastnostih, ki vplivajo na 

transportne in skladiščne pogoje blaga;  
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• primerja kriterije transportne 

sposobnosti blaga; 

• analizira  zunanje vplive na blago; 

• razloži kriterije za odpis blaga iz 

različnih razlogov (kalo, razsip,…); 

• pojasni primernost blaga za uporabo 

transportnih pripomočkov (zaboj, 

vreča, paleta, kontejner). 

• upošteva kriterije za transportne in 

skladiščne lastnosti blaga;  

• upošteva kriterije za ohranjanje kvalitete in 

kvantitete blaga; 

• upošteva merila za dopustno višino odpisa 

blaga; 

• oblikuje transportno skladiščne enote 

(TSE).  
 

 

Izbiranje vrste embalaže glede na karakteristike. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

 

• opiše vrste embalažnih materialov in 

njihove značilnosti; 

• utemelji izbiro  ustrezne embalaže; 

• analizira vpliv lastnosti embalaže na 

njeno uporabno vrednost; 

• razloži standarde in zakone o ravnanju 

z embalažo; 

•  

Dijak/dijakinja: 

 

• razvrsti embalažne materiale glede na 

različne kriterije; 

• ovrednoti pravilno izbiro embalaže glede 

na karakteristike izdelka; 

• izbere ustrezno embalažo glede na 

ekonomske kriterije, manipulativne 

procese, procese skladiščenja in 

transportne lastnosti; 

• upošteva pravna določila za ravnanje z 

embalažo; 

• upošteva oznake in simbole na embalaži. 

 

 

Načrtovanje procesov pakiranja blaga kot priprava na komisioniranje, skladiščenje in 

transport blaga. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

 

• opiše embalažni postopek (izbor 

načina pakiranja,…) 

• pojasni vrste in pomen posameznih 

transportno skladiščnih enot (paleta, 

kontejner, zaboj, transportna vreča); 

• pojasni pomen oznak in simbolov na 

embalaži; 

• utemelji vlogo krožnega gospodarstva 

s stališča embalaže; 

• opredeli standarde označevanja blaga 

in transportno skladiščnih enot. 

 

Dijak/dijakinja: 

 

• ovrednoti način pakiranja glede na določen 

izdelek; 

• upošteva oznake in simbole na embalaži; 

• uporabi standarde označevanja; 

• uporabi metode označevanje tovora; 

• predstavi merila krožnega gospodarstva z 

vidika blaga in embalaže. 
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Upravljanje oskrbovalnih verig. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

 

• opredeli pomen distribucije blaga 

• razloži pomen učinkovitosti 

oskrbovalne verige; 

• razloži pomen sledljivosti v 

preskrbovalni verigi; 

• pojasni pomen vzpostavitve 

sledljivosti preko celotne 

preskrbovalne verige; 

• razlikuje med sledljivimi predmeti; 

• opredeli standarde označevanja blaga 

in transportno skladiščnih enot; 

• opredeli dejavnike identifikacije 

blaga; 

• opiše pomen posameznih oznak 

različnih identifikacijskih ključev; 

• pojasni ostale načine sistemov 

identifikacije blaga (RFID, 2D 

kode,…). 

 

Dijak/dijakinja: 

 

• meri učinkovitost oskrbovalne verige; 

• izvaja sledljivost blaga; 

• izpelje proces sledljivosti blaga v 

preskrbovalni verigi; 

• identificira različne sledljive predmete s 

pomočjo različnih identifikacijskih 

ključev; 

• uporabi standarde označevanja; 

• določi elemente identifikacije in 

označevanja blaga; 

• uporablja oznake različnih identifikacijskih 

ključev za identifikacijo enot; 

• uporabi metode označevanje tovora. 

 

 

Uporaba GS 1 standardov in identifikacije blaga. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

 

• navede zgodovinski oris oblikovanja 

GS 1 sistema; 

• razloži prednosti, ki jih prinaša 

uporaba standardov; 

• opredeli pomen GS 1 standardov, kot 

»globalnega jezika poslovanja«; 

• primerja različne identifikacijske 

ključe; 

• razlikuje med različnimi 

simbiologijami črtne kode in 

različnimi  sistemi številčenja  enot; 

• primerja aplikacijske identifikatorje; 

• pojasni pomen logističnih nalepk, 

• pojasni pomen pravilne namestitve 

črtne kode na enoto; 

Dijak/dijakinja: 

 

• kreira različne identifikacijske ključe; 

• uporablja različne sisteme številčenja  

enot; 

• uporablja in odčitava aplikacijske 

identifikatorje; 

• kreira identifikacijsko oznako za prodajno 

ali logistično enoto;  

• namesti črtno kodo na enoto; 

• označi logistične enote; 

• elektronsko zajema podatke; 

• uporablja informacijski sistem za zajem in 

identifikacijo podatkov iz prodajnih in 

logističnih enot. 
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• navede načine in postopke 

identifikacije blaga; 

• utemelji pogoste napake, ki se 

pojavljajo pri identifikaciji prodajnih 

in logističnih enot. 

 

 


