KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA: VARNOST V LOGISTIČNIH PROCESIH (VLP)
2. SPLOŠNI CILJI:
Študent je usposobljen:
• za izvajanje ukrepov zmanjševanja ogroženosti in tveganj za prometne nesreče s
poudarkom na cestnem prometu,
• za izvajanje varnostnih ukrepov v logističnih podsistemih (skladišča, notranji transport).

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Študent se usposobi da:
• prispeva k varnemu in zdravemu delovnemu okolju,
• pozna zahteve za usposobljenost voznikov,
• je sposoben izvesti potrebne korake za zagotovitev spoštovanja prometnih pravil,
prepovedi in omejitve v cestnem prometu,
• zna sestaviti navodila za preverjanje skladnosti z varnostnimi zahtevami, ki se nanašajo
na stanje vozil, njihovo opremo in tovor ter na obvezne preventivne ukrepe,
• pozna dejavnike varnosti in zanesljivosti v prometu in varnega dela,
• je sposoben zagotavljati požarno in zdravstveno varnost in povezati le-te z zahtevami
okolja in delavcev,
• določi postopke ravnanja voznika ob prometni nesreči in ukrepe za preprečitev
ponavljanja nesreč ali resnih prometnih prekrškov,
• pozna pravno ureditev varstva pri delu, obveznosti delodajalca, pravice in dolžnosti
delavca,
• pozna nevarna mesta v prometu in delovnem okolju in jih je pripravljen odpraviti,
• izvede potrebne korake za zagotovitev varnega dela v skladiščih, notranjem transportu,
nakladanju in razkladanju blaga,
• organizira prevoze nevarnega blaga, pokvarljivih živil, živih živali in izredne prevoze,
• pozna vpliv cestnega prometa na varstvo okolja in skrbi za opremo vozil, ki zmanjšuje
emisijo hrupa in izpušnih plinov.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:
• se seznani z naslednjimi vsebinami s
področja varnosti cestnega prometa:
• predpisi o usposobljenosti voznikov,
• dejavniki, ki vplivajo na psihično stanje
voznika,
• prometna pravila, prepovedi in omejitve,
• varnostne zahteve za stanje vozila,
njihovo opremo in tovor,
• prometne nesreče, postopki ob nesreči
in preventivni ukrepi,
• organiziranje notranje in zunanje
kontrole,
• organiziranje izvajanje prometa v
izrednih razmerah;
• spozna pomen varstva pri delu in sicer:
• pravno ureditev varstva pri delu,
• mednarodne pravne vire,
• kolektivne pogodbe,

FORMATIVNI CILJI
Študent:
• izdela navodila za varno delo voznikov,
• izdela pravilnik o notranji kontroli v
prevozniškem podjetju,
• definira promet v izrednih razmerah in
pripravi navodila za voznike,
• izdela navodila za nakladanje in
razkladanje blaga,
• izdela navodila za varno nakladanje,
prekladanje in razkladanje blaga,
• izdela navodila za prevoz nevarnega blaga
za pošiljatelja, prevoznika, voznika in
prejemnika,
• uporablja predpise, ki urejajo prevoz
pokvarljivih živil in živih živali,
• opiše opremo za zmanjševanje emisij
hrupa in odpravljanje onesnaževanje zraka
zaradi emisij izpušnih plinov motornih
vozil.

obveznosti in odgovornosti delodajalca,
• pravice in dolžnosti delavca,
• pravna ureditev zdravstvenega varstva,
• nesreče, poškodbe in obolenja pri delu,
• vzrok poškodb in obolenj pri delu v
logističnih procesih;
seznani se s požarno varnostjo, viri požara,
protipožarno opremo, ukrepanjem v primeru
požara,
pozna najbolj pogoste vzroke požara v
skladiščnih prostorih in v vozilih, ukrepe v
primeru požara in postopke gašenja
različnih specifičnih snovi,
se zave pomena varnosti v skladiščih in
notranjem transportu:
• ureditev skladiščnih in transportnih poti,
• varno delo s transportnimi sredstvi pri
nakladanju, prekladanju in razkladanju
blaga,
• embaliranje in skladiščenja nevarnih
snovi ter varnostni ukrepi;
pozna posebnosti in zahteve prevoza
nevarnih snovi in odpadkov:
• kvalifikacija nevarnih snovi,
• predpisi in konvencije,
• dolžnosti in odgovornosti voznika,
prevoznika, pošiljatelja in prejemnika,
• označitev vozil za prevoz nevarnih snovi;
pozna posebnosti in zahteve prevoza
pokvarljivih živil, živih živali,
pozna predpise in opremo za prevoze
pokvarljivih živil,
pozna predpise za prevoz živih živali,
pozna predpise o organiziranju izrednih
prevozov,
se zaveda nujnosti varstva okolja.
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5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV
Število kontaktnih ur: 60
Število ur študentove obremenitve: 132
Samostojno delo študenta: študij literature, študij primera
Obvezna je prisotnost na vajah.
Pisni izpit.

