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Splošni cilji praktičnega izobraževanja programa 
 
 
Cilji programa so, da študent na praksi v podjetju:  
 

• spozna delovno okolje, 

• spozna organiziranost in tehnološke postopke podjetja, 

• zna komunicirati s sodelavci in z ostalimi udeleženci delovnega procesa, 

• se zaveda pomembnosti varstva pri delu, 

• spozna tehnološke priprave za izvedbo tehnoloških procesov, 

• se navadi na spremljanje dela v stroki in razvoj stroke ter uporabo strokovne 
literature, 

• spozna tehniško-tehnološko dokumentacijo, 

• zna svoje znanje uporabiti pri reševanju konkretnih nalog in problemov. 
 
 
 

Operativni (informativni in formativni) cilji praktičnega usposabljanja 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

SPLOŠNI MODUL 

Študent: Študent: 
 spozna pojem in pomen teorije sistemov  

in razume prometni sistem, prometne 
podsisteme in povezanost posameznih 
elementov teorije sistemov  

 spozna organiziranost prometno-
logističnih sistemov in oblikovanje novih 
sistemov in podsistemov ter jih vrednoti 
po različnih kriterijih 

 pozna analizo obsega dela prometnih 
podsistemov 

 spozna načrtovanje prometa in proces 
integralnega sistema ter razume njihovo 
uporabo 

 razume ekonomske dejavnike, ki vplivajo 
na prometni sistem 

 spozna sodobno komunikacijsko 
tehnologijo v prometu 

 analizira temeljne razsežnosti povezave 
posameznih elementov teorije sistemov in izdela 
postopke za opredelitev prometnega sistema 

 določi strategije strukture sistema 
 načrtuje, organizira in analizira prometne sisteme, 

podsisteme in integralne sisteme 
 načrtuje, uporablja in analizira prometno-

logistične procese po fazah v različnih prometnih 
podsistemih 

 izdela in oblikuje cilje podsistemov 
 načrtuje, organizira in uporablja  načela 

organiziranosti in prevozne procese glede na 
posamezne oblike prevozov 

 analizira prevoz po obsegu, stroških in uspešnosti 
dela osebja 

 izdela proces integralnega sistema in profil 
zaposlenega v integralnem sistemu 

 uporablja sodobno komunikacijsko tehnologijo v 
tehnoloških postopkih prometnih podsistemov 

 spozna pojem in pomen varstva pri delu in 
varnosti v različnih tehnološko-logističnih 
procesih  

 spozna izjavo o varnosti z oceno tveganja 
in dejavnike škodljivosti za zdravje v 
logističnih procesih 

 spozna prevoz nevarnih snovi 

 načrtuje, uporablja, nadzira in analizira različne 
vrste ukrepov za zagotavljanje varnega in zdravega 
dela in varnosti v logističnih procesih  

 analizira dejavnike škodljivosti v vseh fazah 
logističnih procesov in upošteva izjavo o varnosti z 
oceno tveganja 

 načrtuje, organizira, izvaja in kontrolira varno delo 



 spozna dejavnike varnosti oziroma 
nevarnosti v prometu in njihovo 
medsebojno učinkovanje 

 spozna konfliktne točke v prometu in 
ukrepe za izboljšanje varnosti v prometu 

 spozna notranji red in notranjo kontrolo v 
cestnem in železniškem prometnem 
podsistemu ter izredne ukrepe v 
železniškem prometu 

 spozna in razume pomen varnega dela in 
zagotavljanja varnosti v prometu in 
notranjem transportu ter pomen globalne 
varnosti – delovno okolje, promet in 
varstvo okolja 

v vseh fazah izvajanja dela v  različnih tehnološko-
logističnih procesih z upoštevanjem različnih 
dejavnikov škodljivosti 

 analizira dejavnike prometne varnosti ter načrtuje, 
organizira in izvaja varne transportne procese z 
upoštevanjem različnih dejavnikov varnosti v 
prometu 

 določi ukrepe za zmanjšanje števila prometnih 
nesreč ter načrtuje, organizira in analizira varen 
potek prometa v različnih prometnih podsistemih 

 uporablja navodila notranjega reda in notranje 
kontrole ter analizira izredne dogodke v 
železniškem prometu 

 načrtuje logistične procese v fazi prevoza z 
upoštevanjem varovanja okolja in globalne 
varnosti 

- spozna poslovno in logistično informatiko 
- spozna računalniško komunikacijo s 

poudarkom na komunikaciji v logističnih 
procesih 

- spozna izhodišča za načrtovanje in 
izvedbo informacijskih sistemov v 
logistično usmerjenih okoljih 

- spozna pomen računalniške izdelave in 
prenosa besedil 

- pridobi znanje za uporabo računalnikov 
pri reševanju splošnih problemov v 
logistiki 

 

– uporabi arhitekturo računalniške opreme in 
mreže (hardware) 

– uporabi operacijska sistema Windows in Linux, 
urejevalnike besedil, delo s preglednicami in 
predstavitve za diapozitive ter internet in 
elektronsko pošto 

– uporabi osnove elektronskega poslovanja in 
informacijsko podporo poslovnim funkcijam 

– pozna informacijski sistem cestnega in 
železniškega prometa 

– pozna informacijsko podporo integraciji 
prometnih podsistemov 

– pozna osnovne metode in tehnike razvoja 
poslovnih programov 

MODUL POSLOVNA LOGISTIKA 

Študent: Študent: 
 spozna in razume pojem logistike za 

gospodarstvo in gospodarske družbe 
- spozna osnovne pojme, izhodišča in 

tehnike načrtovanja in organiziranja 
logističnih procesov v različnih prometnih 
podsistemih 

- analizira dejavnike okolja, ki imajo vpliv na 
logistiko v gospodarstvih in  gospodarskih družbah 

- načrtuje in organizira najrazličnejše logistične 
procese in storitve v različnih prometnih 
podsistemih z upoštevanjem različnih kriterijev in 
robnih pogojev (ponudba, povpraševanje, 
infrastruktura, trajnostni razvoj …), ki predstavljajo 
izhodišče za načrtovanje in organizacijo logističnih 
procesov 

- napoveduje, modelira in rešuje logistične potrebe z 
uporabo različnih matematičnih  statističnih metod 

- spozna trženje kot segment logistike 
- spozna vpliv globalizacije na trženje, 

ponudbo in izvajanje logističnih procesov  

- uporabi znanje s področja marketinga in trženja pri 
ponudbi, prodaji in načrtovanju logističnih 
procesov v različnih prometnih podsistemih z 
upoštevanem različnih dejavnikov (globalizacija, 
kakovost, trajnostni razvoj …)  

- spozna pojem, pomen, namen in vrste 
logistične infrastrukture 

- spozna gospodarjenje z logistično 

- izbere, načrtuje in uporabi primerno logistično 
infrastrukturo z upoštevanjem različnih dejavnikov 



infrastrukturo 

- spozna pojem in pomen logističnega 
servisa za delovanje gospodarskih in 
poslovnih sistemov 

 spozna koncept pravočasnosti (just in 
time) in bistvo skladiščenja in vodenja 
zalog za potrebe logističnega servisa 

- spozna pomen in značilnosti stroškov v 
logistiki po njenih elementih (stroški 
skladiščenja,  transportni stroški …) 

- načrtuje in organizira logistični servis v pred-, med- 
in poprodajnih aktivnostih 

- izračuna prihranke zaradi uvajanja poslovanja po 
konceptu pravočasnosti 

- določi optimalno količino blaga 

- opredeli stroške logistike in uporablja metode in 
tehnike za njihovo optimiziranje 

- spozna teoretične osnove upravljanja 
oskrbovalnih verig 

- spozna informacijske sisteme za           
oskrbovalne verige 

 zna z uporabo teoretičnih osnov oskrbovalnih 
verig poiskati rešitve za konkretne logistične 
probleme podjetja kot člena oskrbovalne verige 

 izbere in uporablja primeren informacijski sistem 
za funkcioniranje oskrbovalne verige in 
povezovanje členov oskrbovalne verige 

MODUL TRANSPORTNA LOGISTIKA 
Študent: Študent: 

- spozna osnovne pojme, izhodišča in 
tehnike načrtovanja in organiziranja 
transportno-logističnih procesov v 
različnih prometnih podsistemih 

- spozna pomen logistike in transportne 
logistike za gospodarstvo 

- spozna tehnologijo prometa kot del 
sistema 

- spozna prvine tehnoloških postopkov in 
zakonitosti tehnoloških procesov v 
različnih prometnih podsistemih 

- spozna spremljanje in analizo tokov 
tovora in potnikov v različnih prometnih 
podsistemih 

- analizira zakonitost tehnoloških procesov in 
njihove značilnosti ter strukturo tovora v prometu 

 načrtuje, organizira, izvaja, analizira in vrednoti 
tehnološke procese transporta z upoštevanjem 
tokov tovora, organizacijske strukture, vrste 
transporta in tehničnih normativov sredstev 
mehanizacije v različnih prometnih podsistemih 

 razume pomen uporabe embalaže v transportu 
 izračuna nosilnost in obremenitev sredstev 

mehanizacije in učinkovitost uporabe sredstev 
mehanizacije 

- analizira prometno strukturo v potniškem 
prometu 

- izdela vozni red v mestnem prometu 
 opredeli javni mestni prevoz potnikov in zna 

načrtovati linije v mestu in  primestju ter izdela 
načrt mestnega prevoza potnikov 

- uporablja sodobno komunikacijsko tehnologijo v 
tehnoloških postopkih prometnih podsistemov 

- spozna standarde s področja 
manipulacijske mehanizacije 

- spozna vrste, značilnosti in cilje 
manipulacijskih sredstev in naprav v 
logistiki 

- spozna predpise, prakso, vrste in 
organiziranost vzdrževanja  
manipulacijske mehanizacije 

- spozna različne vrste storilnosti različnih 
vrst manipulacijskih mehanizacij 

 

- načrtuje in uporabi ustrezno manipulacijsko 
mehanizacijo v transportnem procesu z 
upoštevanjem tehnično-tehnoloških lastnosti 
manipulacijskih sredstev in standardov s področja 
manipulacijske mehanizacije  

- zna načrtovati, organizirati in izvesti pravilno 
vzdrževanje manipulacijske mehanizacije  

- izračuna tehnično in eksploatacijsko storilnost 
manipulacijske mehanizacije 

- analizira nosilnost in tehnološko obremenitev 
manipulacijske mehanizacije 

- spozna pomen, cilje, stroške in storitve 
notranjega transporta 

- spozna pomen, cilje, stroške in storitve 

- načrtuje, organizira, izvaja, nadzira in vrednoti 
notranji transport 

- zna načrtovati, organizirati, izvajati, nadzirati in 



skladiščenja oziroma skladiščne tehnike 
- spozna varnostne in informacijske sisteme 

v skladiščih 
- spozna razbremenilno logistiko 

vrednotiti vrsto in lokacijo skladišč ter organizacijo 
dela v skladišču in tehnično–tehnološko ter 
informacijsko opremo skladišč 

- določi in analizira stroške skladiščenja in 
notranjega transporta 

- načrtuje in organizira razbremenilno logistiko v 
skladišču in notranjem transportu 

- spozna prometno-informacijsko 
tehnologijo 

- spozna vlogo naravnih, družbenih in 
geografskih dejavnikov za razvoj in 
organizacijo transportnih procesov v 
različnih prometnih podsistemih 

- uporablja prometno-informacijsko tehnologijo za 
načrtovanje transportnih procesov 

- načrtuje transportni proces z upoštevanjem 
naravnih, družbenih in geografskih značilnosti 

- spozna osnovne prvine ekonomike 
transporta (transportna storitev - 
elementi kakovosti, transportni stroški, 
oblikovanje cen, lastna cena, metode 
kalkulacije, ponudba) 

- spozna tarifne sisteme in kalkulacije v 
transportu 

 

- opredeli, načrtuje, organizira in izvede transportni 
proces z uporabo ekonomske analize 
transportnega procesa v različnih prometnih 
podsistemih po različnih kriterijih (optimalni, 
časovni, stroškovni …) ter z upoštevanjem tarifnih 
sistemov v različnih prometnih podsistemih 

 
 
 

Socializacijski cilji praktičnega usposabljanja 
 
 
Študent: 

- spozna delo v skupini in si pridobi občutek pripadnosti organizaciji, 
- usposobi se za samostojno opravljanje nalog, 
- spozna pomen kakovosti storitev za uspeh poslovanja podjetja, 
- loči kvalitetno in nekvalitetno opravljeno delo, 
- spozna organiziranost podjetja in njen pomen za dosego cilja, 
- razvija si spoznanje o organiziranosti vseh poslovnih in organizacijskih delov podjetja, 
- spozna in nauči se odgovornosti za opravljeno delo, 
- razvije si znanje o trgu, navadah in pričakovanjih uporabnikov storitev, 
- nauči se postopkov za pridobivanje tržnih informacij, 
- spozna metode prodaje in trženja, 
- spozna značilnosti tržnega komuniciranja, 
- spozna prednosti skupinskega reševanja postopkov in metod, 
- spozna odgovornost, pomen in vlogo prometne storitve za uresničitev poslovnih 

ciljev, 
- zave se pomena dobrih odnosov s kupci za uspeh v organizaciji, 
- razvije si čut za učinkovito sporazumevanje s sodelavci in strankami, 
- zave se pomena dela vsakega posameznika za uspeh organizacije, 
- spozna razmerja med posameznikom, skupino, organizacijsko enoto in podjetjem, 
- spozna pomen sodelovanja pri opravljanju nalog, 
- nauči se vzpostaviti primerne stike s sodelavci in sporazumevanja z njimi, 



- zave se pomembnosti natančnosti in odgovornosti pri uporabi najrazličnejših 
podatkov, pomembnih za delovni – tehnološki proces, 

- spozna pomen lastne organiziranosti za uspeh celote, 
- razvija samoorganiziranost, 
- usposobi se za uspešno izdelavo tehnoloških postopkov, ki se nanašajo na vsebino 

dela organizacije, 
- uporabi znanje o metodologiji priprave seminarske naloge, 
- spozna pomen interne in eksterne komunikacije, 
- si pridobi sposobnost za ugotavljanje potreb uporabnikov prometnih storitev, 
- nauči se natančnosti, iznajdljivosti in samoiniciativnosti, 
- spozna pomen sposobnosti za sporazumevanje in dogovarjanje, 
- spozna pomen poznavanja tujega jezika pri komunikaciji s strankami, 
- ima občutek za kakovostno opravljeno delo, 
- pokaže celotno poklicno znanje na konkretni nalogi, 
- pokaže znanje sporazumevanja, spretnosti, sposobnosti dogovarjanja,  
- pokaže smisel za kvaliteto dela,  
- pokaže znanje metodologije prometa in pismenost. 

 


