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KATALOG ZNANJA 

 

1. Ime modula: MEDNARODNA BLAGOVNA MENJAVA 

 

2. Usmerjevalni cilji: 

 

Dijak/dijakinja: 

• uporablja pravne in druge vire za potrebe logističnih operaterjev; 

• povezuje znanje različnih področij, osnovnih, specialnih in tehniko špediterskega 

poslovanja; 

• razvija zavest o odgovornostih in obveznostih špediterskega dela; 

• uporablja špeditersko, transportno, carinsko in ostalo dokumentacijo, ki se uporablja v 

domačih in mednarodnih blagovnih tokovih; 

• sestavi transportno verigo z uporabo različnih udeležencev multi modalnega transporta; 

• uporablja trgovske, prevozne in druge pogodbe ter mednarodne trgovinske termine 

(klavzule) v vseh vrstah prometa; 

• uporablja različne tarife in kalkulacije, ki so sestavni del mednarodnih blagovnih tokov; 

• uporablja pravne vire v zavarovalništvu, pojasni osnove zavarovanja, opredeli vrste 

zavarovanj in postopke glede na logistične procese; 

• deluje kot globalni logistični operater v mednarodni blagovni izmenjavi. 

 

3. Poklicne kompetence 

 

1. Uporaba pravnih virov špediterske dejavnosti in prepoznavanje dejavnosti logističnih 

operaterjev. 

2. Načrtovanje špedicijskih poslov in dela špediterja. 

3. Uporaba trgovskih pogodb in klavzul. 

4. Uporaba dokumentov transporta, špedicije in tovora. 

5. Poznavanje vloge carine v Evropi in Svetu in njene pravne ureditve. 

6. Uporaba tarif in izvajanje osnovnih procesov carinskih postopkov. 

7. Uporaba pravnih virov v zavarovalništvu ter določitev vrst zavarovanj glede na 

logistične procese. 

4. Operativni cilji 

 

Uporaba pravnih virov špediterske dejavnosti in prepoznavanje dejavnosti logističnih 

operaterjev. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

 

• opredeli pomen pravnih virov, tako 

obvezujočih kot neobvezujočih; 

• opredeli osnove špediterjevega prava in 

zna pojasniti pravne vidike špedicije, 

vrste špedicij in funkcije špediterja, 

Dijak/dijakinja: 

 

• predstavi Obligacijski zakonik, Carinski 

zakonik, Splošne pogoje špediterjev, 

konvencije in druge vire; 

• predstavi nacionalne in mednarodne 

špediterske organizacije; 

• predstavi elemente špediterske pogodbe; 
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tako v domačem kot mednarodnem 

prometu; 

• opredeli kompleksnost špediterske 

dejavnosti; 

• navede odgovornosti in obveznosti 

špediterja; 

• pojasni vsebino in pomen špediterske 

pogodbe. 

• na konkretnem primeru pojasni pomen 

avtonomnosti in konsenzualnosti pogodb.  

 

 

Načrtovanje špedicijskih poslov in dela špediterja. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

 

• pojasni tipična špediterska dela; 

• pojasni vrste špedicije in funkcije 

špediterja, tako v domačem kot 

mednarodnem prometu; 

• razloži vsebino dobavne verige in 

deležnike v verigi v nacionalnem in 

mednarodnem merilu; 

• opiše odgovornosti prevoznika 

različnih prometnih vej in drugih 

operaterjev pri sklepanju raznih pogodb 

ter pri posredovanju in izvajanju 

carinskih postopkov; 

• opredeli špediterja v vlogi 

organizatorja, načrtovalca, svetovalca 

in izvajalca  transportno-logističnih 

procesov v oskrbovalni verigi; 

• razloži pomen organizacije 

multimodalnega transporta; 

• opiše izvedbe špediterskih del v uvozu, 

izvozu in tranzitu blaga; 

• pojasni vlogo in vsebino dispozicije in 

instradacije logističnih procesov  

 

Dijak/dijakinja: 

 

• razvija vlogo pravne in fizične osebe, ki 

opravljajo špediterske storitve; 

• opredeli dela špedicije tako v domačem 

kot v mednarodnem prometu; 

• predstavi dobavno verigo in vloge 

deležnikov v verigi; 

• opredeli nabavno, notranjo, distribucijsko, 

poprodajno in zeleno logistiko; 

• razvija zavest o odgovornostih in 

obveznostih špediterja in ostalih 

deležnikov v dobavni verigi na podlagi 

pogodbena razmerja; 

• predstavi vlogo špediterja v svetovalne 

namene svojim komitentom in zastopanje 

le teh;  

• predstavi možne logistične odločitve, 

planiranje in kontrolo logističnega 

sistema;  

• predstavi pomen povezovanja 

udeležencev  oskrbovalnih verig (teorija 

obsega); 

• predstavi vsebine dispozicije in 

instradacije logističnih procesov 

• izdela načrt nalog in del v posameznem 

poslu špedicije (zastopanje v carinskem 

postopku, svetovanje, optimiziranje 

procesov, organiziranje procesov, jemanje 

vzorcev in drugih del špediterja);  

 

Uporaba trgovskih pogodb in klavzul.  

Informativni cilji Formativni cilji 
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Dijak/dijakinja: 

 

• navede pravne in ekonomske odnose 

med kupcem in prodajalcem; 

• razloži osnovne obveznosti kupca in 

prodajalca v pogodbenem razmerju; 

• opredeli vlogo prevoznika in prevoznih 

pogodb z vidika kupca ali prodajalca; 

• opiše dodatke k pogodbam (anekse) in 

vrste ter namen uporabe klavzul 

INCOTERMS; 

• pojasni vlogo posamezne 

INCOTERMS klavzule za kupca, 

prodajalca in špediterja; 

• pojasni vlogo uzanc in dodatnih 

klavzul. 

Dijak/dijakinja: 

 

• predstavi vsebino kupoprodajnih pogodb 

in postopke sklepanja; 

• predstavi vsebinsko in uporabno vrednost 

klavzul INCOTERMS in trgovinskih 

uzanc v različnih vrstah prevoza; 

• izbere pravilno INCOTERMS klavzulo v 

praksi;  

• predstavi pravne poti za odpravljanje 

sporov med pogodbenimi strankami. 

 

 

Uporaba dokumentov transporta, špedicije in tovora. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• opiše pomen in vrste dokumentov, ki se 

uporabljajo v domači in mednarodni 

trgovini in transportu; 

• našteje FIATA dokumente; 

• navede vlogo in naloge špedicije pri 

dokumentarnem poslu; 

Dijak/dijakinja: 

• predstavi podatke iz posameznih 

dokumentih; 

• izpolnjuje posamezne dokumente; 

• izbira in ureja transportno dokumentacijo  

• upošteva način in roke arhiviranja 

dokumentacije. 

 

 

Poznavanje vloge carine v Evropi in Svetu in njene pravne ureditve. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• opiše razvoj carine skozi čas; 

• razloži carinske pojme in utemelji 

pravno ureditev carine, krovne 

sporazume, ter carinski sistem; 

• razloži vrste carin in njihov vpliv na 

blagovne tokove; 

• opiše zunanjetrgovinske instrumente; 

• navede osnovne oblike poslovanja s 

tujino; 

 

Dijak/dijakinja: 

• predstavi razvoj carinskega sistema; 

• predstavi pravno ureditev carine; 

• vsebinsko ovrednoti carino EU v 

svetovnem merilu; 

• predstavi zunanjetrgovinske instrumente; 

• predstavi primere poslovanja subjektov v 

mednarodnem gospodarstvu. 
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Uporaba tarif in osnovnih procesov izvajanja carinskih postopkov. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• opredeli tarife in tarifno politiko v 

različnih vrstah prometa; 

• našteje načine izdelave kalkulacij tarif; 

• opredeli uvozni carinski postopek in 

sprostitev v prosti promet; 

• opredeli izvozni carinski postopek in 

tranzitni carinski postopek; 

• razloži carinski postopek 40 in postopek 

42; 

• utemelji poenostavitve carinskih 

postopkov; 

• opiše carinske postopke z ekonomskim 

učinkom; 

• razloži posebne carinske postopke; 

• pojasni posebnosti carinskih postopkov 

po vrsti prometnih podsistemov; 

• opredeli carinska postopka s TIR in 

ATA karnet; 

• opiše NCTS postopek; 

• pojasni carinsko vrednost blaga; 

• opredeli carinski dolg in zavarovanje; 

• opiše vlogo in pomen porekla blaga; 

• opredeli status pooblaščenega izvoznika 

• opiše postopek pridobitve statusa AEO; 

• opiše principe zagotavljanja istovetnosti 

blaga; 

• opredeli TARIC sistem in vlogo ter 

vsebino Kombinirane nomenklature; 

• pojasni pojem trošarine; 

• opiše namen inšpekcijskih služb v 

carinskih postopkih; 

• navede dokumentacijo s področja carin 

in spremljajočih postopkov za vse 

carinske postopke in veje prometa. 

Dijak/dijakinja: 

• predstavi tarife in njihov pomen v 

različnih vejah prometa; 

• uporablja različne tarifne tablice in 

špediterske cenike; 

• predstavi posamezne carinske postopke 

carinskega sistema in glede na možnosti 

posameznih konvencij oz. sporazumov 

transporta; 

• predstavi osnove trošarinskega sistema; 

• predstavi pogoje za pričetek, izvajanje in 

zaključevanje carinskih postopkov glede 

na predmet (blago) carinskega postopka; 

• razvija zavest o možnih modelih inštitucij 

oz. podjetij glede na sinergijo-

približevanje carinskega sistema carine; 

• predstavi delovanje carinskega sistem 

glede na poslovne možnosti;  

• predstavi carinske in inšpekcijske 

postopke ter njihov  namen v različnih 

vrstah prometa; 

• ureja carinsko dokumentacijo glede na 

carinski postopek in vrsto transporta; 

• izbranim izdelkom poišče številko KN. 

 

Uporaba pravnih virov v zavarovalništvu ter določitev različnih vrst zavarovanj glede 

na logistične procese. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/ dijakinja: 

• opredeli vlogo in pomen zavarovalnih 

postopkov; 

Dijak/ dijakinja: 

• upošteva splošne in posebne pogoje 

zavarovanja; 
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• opredeli splošne in posebne pogoje 

zavarovanja; 

• pojasni pravne vire v zavarovalništvu; 

• pojasni rizike in pogoje v transportnem 

zavarovanju. 

• razloži vrste zavarovanj glede na 

obvezna in neobvezna; 

• razloži vrste zavarovanj po prometnih 

podsistemih, osnovnih sredstvih in 

deležnikih v prometnem sistemu; 

• pojasni zavarovanja blaga glede na 

zavarovalne police;  

• razloži razlike med vrstami zavarovanj;  

• pojasni pomen zavarovanja potnikov in 

blaga po vejah prometa; 

• opredeli možne škodne dogodke in 

postopke za reševanje dogodka; 

• opredeli potrebne podatke za 

izpolnjevanje zavarovalne police. 

 

 

• uporablja vse pravne vire zavarovanja in 

ostale vire potrebne pri sklepanju 

zavarovalniških pogodb; 

• analizira pogoje zavarovanja za 

posamezne vrste zavarovanja. 

• predstavi posebnosti zavarovanj po vrstah, 

predmetu in pogojih zavarovanja, ter 

zavarovalnih policah; 

• predstavi razlike med zavarovalnimi 

policami; 

• predstavi možne škodne dogodke in 

postopke za reševanje le-teh; 

• predstavi podatke za sklepanje 

zavarovalne police. 

 

 

 


