
KATALOG ZNANJA  

1. IME PREDMETA: POSLOVNA LOGISTIKA (POL) 
 
2. SPLOŠNI CILJI 
 Študent je sposoben:  
• organizirati logistične procese, 
• uporabiti različne metode optimiziranja skladiščenja in transporta, 
• narediti analize za uporabo outsourcinga v logistiki. 
 

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE 
Študent se usposobi za: 
• seznanjanje odgovornih sodelavcev z učinkovitostjo logističnih procesov in 

predlaganje ukrepov, 
• organiziranje, pripravo in usklajevanje logističnih procesov, 
• sodelovanje oz. planiranje, organiziranje in kontrolo logističnih procesov, 
• sodelovanje pri planiranju in usklajevanju vidikov nabavne, notranje, distribucijske, 

poprodajne in razbremenilne logistike in učinkovito vgrajevanje v lastne procese, 
• sodelovanje pri informatizaciji logističnih procesov, 
• sodelovanje pri planiranju in organizaciji transporta, skladiščenja in manipulacije z 

blagom in energijo, 
• skrb za racionalno izvajanje nabavne, notranje, prodajne, poprodajne in 

razbremenilne logistike, 
• informiranje sodelavcev o novostih in potrebnem upoštevanju predpisov na področju 

poslovne logistike. 
 

4. OPERATIVNI CILJI 
INFORMATIVNI CILJI 
Študent: 

FORMATIVNI CILJI 
Študent: 

• spozna pojem logistike in njen zgodovinski 
razvoj, 

• spozna osnovne elemente logističnega 
sistema, 

• spozna namen in cilj nabavne logistike, 
• spozna namen in cilj notranje logistike, 
• spozna namen in cilj prodajne logistike, 
• se seznani s cilji in nalogami razbremenilne 

logistike, 
• spozna pojem, pomen in sestavine 

logistične oskrbovalne verige, 
• se seznani z outsourcingom v logistiki, 
• pozna logistične stroške, 
• spozna infrastrukturno vlogo logistične 

funkcije, 
• se seznani z metodami načrtovanja 

logističnih procesov, 
• spozna informacijsko podporo in njen 

pomen za logistiko, 
• se seznani z zakonodajo in predpisi, ki 

urejajo logistično poslovanje, 
• pozna osnove transporta, 
• se seznani z transportnimi stroški, 
• spozna pomembnejše logistične 

• obvlada osnovne elemente logističnega 
sistema, 

• organizira poslovanje v različnih fazah 
logističnega procesa, 

• analizira potrebo po outsourcingu v 
logistiki in predlaga ali izvaja ustrezne 
rešitve, 

• uporablja zakonodajo in predpise s 
področja logističnega poslovanja, 

• razlikuje med notranjim in zunanjim 
transportom, 

• analizira in optimizira izvajanje transporta, 
• analizira in optimizira skladiščno 

poslovanje, 
• analizira in optimizira logistično 

oskrbovalno verigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



organizacije v Sloveniji in tujini, 
• spozna mednarodni transport in špedicijo. 

 
 
 

 
5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV 
Število kontaktnih ur: 72  
Število ur študentove obremenitve: 156 
Samostojno delo študenta: študij literature, reševanje primerov - priprava logističnega postopka 
Obvezna je prisotnost na vajah. 
Izpit je v pisni obliki. 


