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KATALOG ZNANJA 

 
 
1.   IME PREDMETA: OSNOVE POŠTNE DEJAVNOSTI [OPD] 
 
 
2.    SPLOŠNI CILJI 
 
Splošni cilj predmeta je: 

- obvladati trg poštnih storitev in njihove organizacijske strukture; 
- razvijati strategijo stroke; 
- komunicirati s potencialnimi upravitelji in z uporabniki poštne dejavnosti; 
- spremljati kontinuiran razvoj stroke s poznavanjem in spremljanjem strokovne 

literature; 
- uporabljati znanstvene metode pri reševanju strokovnih problemov. 

 
 
3.   PREDMETNO─SPECIFIČNE KOMPETENCE  
 
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo še naslednje kompetence:  

 obvladajo osnovni pravno-formalni okvir izvajanja poštnih storitev v 
mednarodnem in notranjem prometu; 

 analizirajo vlogo posameznih udeležencev pri izvajanju poštne dejavnosti; 
 opredelijo pomen in vlogo javnih dobrin ter v okviru tega univerzalne poštne 

storitve; 
 izdelajo kakovostne elemente standarda univerzalne poštne storitve; 
 obvladajo vse elemente poštnega omrežja; 
 se seznanijo s standardi glede gostote enot poštnega omrežja; 
 pridobijo pregled razvojnih trendov poštne dejavnosti v Sloveniji, Evropski uniji 

in v svetu. 
 

 
4.    OPERATIVNI CILJI 
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Študent: 

-    seznani se z zgodovino razvoja 
      poštne dejavnosti 
 spozna osnovne elemente poštne 

dejavnosti v preteklosti (pošta, 
telegraf, telefon) ter njen razvoj na 
Slovenskem 

-    pozna obseg osnovne poštne   
     dejavnosti  

Študent: 
 osnovno pozna zgodovino razvoja 

poštne dejavnosti 
 opredeli ključne mejnike razvoja poštne 

dejavnosti na Slovenskem 
 opredeli obseg osnovne poštne 

dejavnosti v ožjem in širšem smislu 
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Študent: 
 spozna poštne in druge storitve 
 spozna osnove povezovanja 

nacionalnih poštnih sistemov  
 se seznani s ključnimi dejavniki, ki 

urejajo izvajanje poštne dejavnosti 
v notranjem in mednarodnem 
prometu  

 obravnava formalno-regulativni 
okvir izvajanja poštne dejavnosti 

Študent: 
 razlikuje osnovne poštne storitve od 

drugih sorodnih storitev 
 razume koncept delovanja in 

povezanosti poštnih sistemov 
 pojasni vlogo ključnih dejavnikov v 

notranjem in mednarodnem poštnem 
prometu  

 načrtuje formalne podlage, ki urejajo 
poštni promet v notranjem in 
mednarodnem prometu 

 
Študent: 
 spozna osnove in pomen javnih 

dobrin 
 obravnava status poštnih storitev v 

primerjavi z drugimi javnimi 
dobrinami 

 se seznani s pojmom univerzalna 
poštna storitev 

 

Študent: 
 analizira vlogo javnih dobrin in njihov 

pomen za državo in za posameznika  
 analizira status poštnih storitev v okviru 

javnih dobrin 
 analizira pomen univerzalne poštne 

storitve in njeno vlogo v okviru 
Evropske unije in Slovenije 

 
Študent: 
 se seznani s formalnimi zahtevami 

glede kakovosti univerzalne poštne 
storitve 

 spozna elemente kakovosti, ki so 
potrebni za univerzalno poštno 
storitev 

 se seznani s standardi kakovosti, ki 
so podlaga za obravnavanje 
kakovosti poštnih storitev  

 

Študent: 
 analizira predpise, ki obravnavajo 

kakovost univerzalne poštne storitve 
 opredeli vse elemente, ki so pogoj za 

kakovost izvajanja univerzalne poštne 
storitve 

 pozna evropske in nacionalne standarde 
kakovosti poštnih storitev 

 

Študent: 
 spozna osnove vseh elementov 

poštnega omrežja 
 obravnava različne koncepte 

določanja gostote poštnega omrežja 
 se seznani s konceptom odprtosti 

javnega poštnega omrežja za vse 
izvajalce poštnih storitev 

Študent: 
 opredeli vlogo vseh elementov poštnega 

omrežja 
 razume pomen zagotovitve ustrezne 

dostopnosti enot poštnega omrežja 
 izdela različne koncepte za določanje 

gostote enot poštnega omrežja 
 analizira predpise, ki obravnavajo 

poštno omrežje 
 izdela elemente poštnega omrežja, do 

katerih mora biti zagotovljen dostop tudi 
za vse izvajalce poštnih storitev 

Študent: Študent: 
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-  seznani se s ključnimi 
družbenogospodarskimi procesi 
sedanjosti 
-  obravnava razvojne trende poštne 
dejavnosti 

 

 pojasni procese globalizacije, 
liberalizacije in deregulacije  

 analizira vpliv procesov globalizacije, 
liberalizacije in deregulacije na razvoj 
poštne dejavnosti 

 pojasni bistvene razvojne trende poštne 
dejavnosti v Sloveniji, Evropski uniji in 
v svetu 

 
 
5.    OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 
 
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA: 

• število kontaktnih ur: 60 ur (36 ur predavanj, 24 ur vaj,) 
• število ur samostojnega dela: 90 ur (50 ur študij literature, 10 ur vaje, 30 ur projektne 

naloge) 
• obvezna je prisotnost na vajah, ekskurzijah, projekti ter ustni izpit 
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