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kolokvij, izpit



∗ 55%-64% 6

∗ 65%-74% 7

∗ 74%-84% 8

∗ 85%-94% 9

∗ 95%-100% 10

Ocenjevanje pisnih izpitov



� 90% obiskanost predavaj: +10% pri izpitu

� seminarska naloga: +10% pri izpitu

�PS: pogoj pogoj pozitivna ocena pri izpitu

bonusi



∗ 2. TEORETIČNE ZNAČILNOSTI TRANSPORTA IN 
∗ TRANSPORTNE INDUSTRIJE
∗ 2.1. Definicije pojmov, pomen in funkcija transporta
∗ 2.2. Vrste transporta
∗ 2.2.1. Cestni transport
∗ 2.2.2. Železniški transport
∗ 2.2.3. Zračni transport
∗ 2.2.4. Pomorski transport
∗ 2.2.5. Rečni in jezerski transport
∗ 2.2.6. Telekomunikacijski promet
∗ 2.2.7. Ostale vrste transporta
∗ 2.3. Specifičnost transportne industrije
∗ 2.4. Pomembni elementi proizvodnje transportnih  storitev
∗ 1.4.1. Delovna sredstva
∗ 1.4.2. Predmeti dela
∗ 1.4.3. Delovna sila
∗ 2.5. Pomen in pomembnost transporta

Pregled snovi



∗ 3.  ELEMENTI TRANSPORTA

∗ 3.1. Transportna infrastruktura

∗ 3.2. Transportna suprastruktura

∗ 3.3. Transportne tehnologije

∗ 3.3.1. Paletizacija

∗ 3.3.2. Kontejnerizacija

∗ 3.3.3. RO-RO transport

∗ 3.3.4. LO-LO transport

∗ 3.3.5. FO-FO transport

∗ 3.3.6. RO-RO/LO-LO

∗ 3.3.7. Huckepack

∗ 3.3.8. Bimodalni transport

Pregled snovi



∗ 3.4. Transportni intelektualni kapital

∗ 3.5. Informacijske tehnologije

∗ 3.6. Inteligentni transportni sistemi

∗ 3.7. Organiziranje transportnih podjetij

∗ 3.8. Finančni potencial transportnih podjetij

∗ 3.9. Transportno pravo

∗ 3.10. Ekologija transporta

∗ 3.11. Transportne verige in mreže

∗ 3.12. Logistične storitve v transportni industriji

∗ 3.13. Stroški poslovanja transportnih podjetij

∗ 3.14. Blagovni tokovi

∗ 3.15 Tokovi potnikov

∗ 3.16 Kvaliteta transportnih storitev

∗ 3.17 Energija v transportu

∗ 3.18 Človeški viri

∗ 3. 19 Predmeti transportne storitve

∗ 3.20 Ostali elementi transporta

Pregled snovi



∗ 4. VPLIV TRANSPORTA NA ONESNAŽEVANJE OKOLJA
∗ 4.1. Onesnaževanje zraka
∗ 4.2 Hrup
∗ 4.3 Onesnaževanje zemljišč in voda
∗ 4.4 Vpliv cestnega transporta na okolje
∗ 4.5 Vpliv železniškega transporta na okolje
∗ 4.6 Vpliv pomorskega transporta na okolje
∗ 4.7 Vpliv zračnega transporta na okolje

∗ 4.8 Maziva v transportu
∗ 4.8.1 Teorija mazanja
∗ 4.8.2. Olja v transportu
∗ 4.8.3 Pridobivanje olj
∗ 4.8.4. Lastnosti olj

Pregled snovi



1. Kaj je transport?

2. Katere so najpomembnejše značilnosti storitev v transportu in kateri so  
najpomembnejši elementi transporta?  

3. Opredeli pojem prometa in razliko s transportom.

4. Kaj je transportni sistem in kateri so najpomembnejši elementi?

5. Opredeli pojem logistike.

6. Kakšna je delitev transporta po različnih kriterijih?

7. Katere so prednosti in slabosti cestnega transporta?

8. Opredeli železniški transport, kako se deli, kako se delijo železniška vozila?

9. Katere so prednosti  in pomanjkljivosti železniškega transporta?

10. Opredeli zračni transport, katere so prednosti  in slabosti?

1. DELNI IZPIT
vprašanja



11. Opredeli pomorski transport, kako se deli ?
12. Kakšna je delitev tovornih ladij in karakteristike ladij za ....?

13. Naštej prednosti in slabosti pomorskega prometa.

14. Opredeli specifike transportne industrije

15. Katera so glavna merila transportnih storitev?

16. Naštej in opiši pomembne elemente proizvodnje transportnih storitev.

17.  Opredeli  pomen in pomembnost transporta, transportne industrije.

18. Kakšna je delitev transporta? 

19. Kateri so najvažnejši elementi transporta? 

20. Opredeli  transportno infrastrukturo.

1. DELNI IZPIT
vprašanja



21. Kaj obsega transportno infrastrukturo v posameznih vejah transporta ?

22. Opredeli transportno suprastrukturo in kaj obsega v posameznih 
vejah transporta?

23. Definiraj  transportno tehnologijo in naštej transportne tehnelogije.

24. Opredeli paletizacijo, kateri so pozitivni in negativni učinki ?

25. Opredeli kontejrnerizacijo.

26. Katere so prednosti in pomanjkljivosti  tehnologije kontejnerizacije?

27. Opredeli RO-RO transport.

28. Katere so prednosti  in pomanjkljivosti RO-RO tehnologije?

29.  Opredeli   LO-LO tehnologijo

30. Katere so prednosti in pomanjkljivosti LO-LO tehnologije?

1. DELNI IZPIT
vprašanja



31. Opredeli  FO-FO tehnologijo.
32. Katere  so prednosti in pomanjkljivosti FO-FO tehnologije?
33. Opredeli  huckepack transport (oprtni transport).
34. Prednosti  in pomanjkljivosti huckepack transporta .
35. Definiraj transportni intelektualni kapital v transportu.
36. Opredeli informacijske tehnologije v transportu.
37. Definiraj inteligentne transportne sisteme in njihove pozitivne učinke v 

transportu.
38. Definiraj stroške v transportu, kako jih opredelimo?
39. Opredeli kvaliteto transportnih storitev in naštej bistvene dejavnike.
40. Opredeli pomembnost človeških virov v  transportu.

3. ELEMENTI TRANSPORTA
Transportne tehnologije



41. Opredeli onesnaževanje zraka, vode in zemlje s strani transporta.

42. Opredeli vpliv cestnega transporta na okolje.

43. Opredeli  vpliv železniškega transporta na okolje.

44. Opredeli vpliv pomorskega transporta na okolje.

45. Opredeli vpliv zračnega transporta na okolje.

46. Katere so osnovne naloge motornih olj?

47. Kako delimo motorna olja?

48. Kako vplivajo motorna olja na delovanje motorja z notranjim 
izgorevanjem?

3. ELEMENTI TRANSPORTA
Človeški viri v transportu


