
KATALOG ZNANJA  

1. IME PREDMETA: UPRAVLJANJE ZALOG (UZA) 
 
2. SPLOŠNI CILJI 
 Študent je sposoben:  
• uporabljati informacijsko podporo upravljanju z zalogami, 
• uporabiti različne metode optimiziranja skladiščenja, 
• narediti analize za uporabo outsourcinga v logistiki, 
• sprejemati poslovne odločitve o optimalnih zalogah in naročilih materiala in trgovskega blaga.  

 

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE 
Študent se usposobi da: 
• pozna metode razvrščanja materiala in blaga po pomembnosti za sprejemanje nabavnih 

odločitev, 
• pozna vrste zalog in zna določiti vrednost zalog, 
• zna pripraviti predloge za sprejemanje odločitev kdaj in koliko naročiti, 
• zna zbirati, analizirati in vrednotiti podatke o zalogah ter pripravljati poročila, 
• uporablja računalniško informacijsko tehnologijo pri upravljanju z zalogami. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 
INFORMATIVNI CILJI 
Študent: 

FORMATIVNI CILJI 
Študent: 

• se seznani s pojmom in vrstami zalog, 
dejavniki, ki vplivajo na zaloge ter stroški 
zalog, 

• pozna optimalne zaloge in računovodske 
metode vrednotenja zalog, 

• spozna organizacijo skladiščnega 
poslovanja, vrste in opremo skladišč ter 
označevanjem skladiščnih lokacij, 

• seznani se s prevzemom blaga v skladišče, 
označevanjem artiklov in  zagotavljanjem 
sledljivosti,  

• spozna postopek in dokumentacijo pri 
uskladiščenju in izdaji blaga, 

• spozna dejavnike, ki vplivajo na velikost 
zalog,  

• pozna računovodske metode vrednotenja 
zalog, 

• pozna delovne postopke in dokumentacijo 
pri prevzemu, uskladiščenju in izdaji blaga, 

• spozna matematične modele in metode 
izračuna optimalnih zalog, 

• spozna metode razvrščanja materialov po 
pomembnosti oziroma drugih kriterijih, ki 
vplivajo na odločitve kdaj in koliko naročiti, 

• seznani se s programskimi paketi za 
upravljanje z zalogami. 

• opredeli vrste zalog in dejavnike, ki 
vplivajo na zaloge, 

• opredeli in izračuna stroške zalog, 
• razume pomen zagotavljanja sledljivosti in 

uporablja  računalniške programe in 
tehnično opremo, ki omogočajo sledljivost 
in spremljanje zalog, 

• razume negativne učinke prevelikih zalog 
ter izračuna optimalne, signalne in 
varnostne zaloge, 

• uporablja metode razvrščanja materialov 
po kriterijih, ki vplivajo na odločitve kdaj in 
koliko naročiti, 

• izračuna ekonomsko količino naročila, 
• zbere in analizira podatke o zalogah in 

pripravi ustrezna poročila, 
• uporablja računalniška orodja pri analizi 

podatkov, 
• uporablja programske pakete za 

upravljanje z zalogami. 

 
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. 
 


