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DELNO REDNO USPOSABLJANJE 
VOZNIKOV POTNIKOV ALI/IN BLAGA 

za leto 2019 (KODA EU 95 za leto 2019),

Prevoz tovora – tehnologija prevozov (polovica časa)
pojem tovor in delitve tovorov po: 
■ fizikalnih lastnostih
■ pogojih transporta in skladiščenja
■ po njihovi količini
■ po strukturi - klasifikacije tovorov
■ vrst tovorov po primernosti za prevoz 

- transportne sposobnosti tovora in način nalaganja, pritrditve in 
prevoza

- poznavanje pojmov embalaža, embaliranje in pakiranje, 
- značilnosti in vrste embalaže, 
- lastnosti posameznih vrst in nalog embalaže ter izbora pakiranja
- poznavanje napisov in oznak na embalaži in predpisov v zvezi z 

embalažo
- poznavanje manipulativnih sredstev in pojem manipulacije
- sistemi pretovornih manipulacij (ročne, mehanizirane in avto-

matizirane)
- pretovorna mehanizacija in poznavanje delovnih učinkov in 

njena tehnična in eksploatacijska storilnost

Poznavanje transportnih priprav: 
■ paketa kot elementa tehnologije prevoza, 
■ standardov in dimenzije paketov, 
■ palet (vrst standardov in značilnosti),
■ zlaganja palet na transportna sredstva in v kontejnerje, izračuna 
potrebnega števila palet, 

- razložiti zgradbo in funkcionalno delovanje naprav za dviganje, 
dviganje in prenašanje bremen

- pojasniti zgradbo in delovanje transportnih manipulativnih 
sredstev, ki služijo za nakladanje in razkladanje vozil

Osnove specifičnih vrst prevozov blaga:
■ Prevoz nevarnega blaga

ki bo v soboto, 26. januarja 2019, ob 8. uri v veliki predavalnici OOZ Domžale, 
Šaranovičeva cesta 21c, Vir, Domžale

■ Prevoz hitro pokvarljivega blaga
■ Prevoz živih živali
■ Izredni prevozi

Nalaganje in pritrjevanje tovora (polovica časa)
- sposobnost nalaganja vozila z upoštevanjem varnostnih predpi-

sov in pravilne uporabe vozil
- izračun nosilnosti vozila ali skupine vozil
- izračun koristnega volumna tovornega prostora
- pravilna razporeditev tovora
- vpliv preobremenitve vozila na osi
- stabilnost vozila in težišče
- tehnike pritrjevanja in privezovanja, uporaba zaščitnih jerme-

nov, varnostnih letev, uporaba vpenjalnih pripomočkov, pritr-
dilna mesta na vozilu, uporaba naprav za pretovarjanje, pritrje-
vanje in odstranjevanje ponjav

- seznanitev s strukturo tehnologije prevoza tovora: stopnje pre-
vzema tovora in dokumentacije, načinov natovora, raztovora, 
zavarovanja in zaščite tovora, pretovornih postaj, prevoza in 
predaje prejemniku

                  IZOBRA
ŽU

JEMO
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PRIJAVNICA ZA DELNO REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV 
POTNIKOV ALI/IN BLAGA

Usposabljanje za leto: 2019
termin izvedbe usposabljanja: 26. januar 2019 ob 8. uri

KANDIDAT
Ime in priimek:  __________________________________________ Datum rojstva: __________________________________ 

Kraj rojstva: _________________________ Državljanstvo: ________________________ EMŠO: ________________________

Naslov za prejem potrdila/spričevala: _________________________________________________________________________

Kontaktna številka: ______________________ Elektronska pošta: ___________________________________________________
(za pošiljanje vabil na usposabljanje)

Voznik za kategorijo (obkrožite):   C  -  D

Veljavnost kode 95 v vozniškem dovoljenju: 
*KOPIJA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA: v kolikor se usposabljanja v sklopu zborničnega sistema udeležujete prvič ALI ste zame-
njali vozniško (podaljšali kodo 95) in je še niste posredovali

_______________________________________________________________________________________________________

PLAČNIK(obkrožite)
• samoplačnik (fizična oseba) ________________________________________________________________________________

• podjetje: ______________________________________  davčna št. podjetja: _________________________________________

IZJAVA
Podpisani/a soglašam, da se navedeni podatki na prijavnici uporabljajo za zahteve evidenc in registrov na področju poklicnih kvali-
fikacij in zaposlovanja ter za obveščanje o usposabljanjih (Zakon o varstvu osebnih podatkov: Uradni list RS, št. 86/04).

_________________________                                                              _____________________________
Kraj, datum                                 Podpis kandidata

Izpolnjeno in podpisano prijavnico nam posredujte na naš naslov: OOZ DOMŽALE, Šaranovičeva 21c, 1230 Domžale, ali nam jo 
skenirano posredujte na info@domzale-ooz.si. Za več informacij smo vam na voljo preko telefona 070 394 100 ali 01/721 93 70, preko 
e-maila na info@domzale-ooz.si ter na spletni strani www.domzale-ooz.si

KOTIZACIJA za 7-urno usposabljanje:
za člane OOZ Domžale s poravnano članarino: 29,90 € + DDV, za zaposlene pri članih 35,00 € + DDV. Če prijavite 5 ali več zapo-
slenih vam priznamo 5% popust na izobraževanje. Če prijavite 10 ali več zaposlenih, vam priznamo 10% popust na izobraževanje.
Za ostale 59,00 € + DDV
Nakazilo na račun OOZ Domžale na podlagi izstavljenega računa po opravljeni storitvi.
V primeru odpovedi potrjene rezervacije tri ali manj dni pred dogodkom, je naročnik dolžan plačati 100 % cene izobraževanja.


