Višješolski študijski program: Logistično inženirstvo
Predmet: P5 – Osnove ekonomike v logistiki

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA
OSNOVE EKONOMIKE V LOGISTIKI
2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
• razumeti ekonomske pojme in procese;
• presoditi poslovne priložnosti;
• sprejeti pravilne ekonomske in poslovne odločitve;
• obvladati stroške kot temelj poslovne uspešnosti.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
• vključiti ekonomsko miselnost v poslovne procese;
• uporabiti orodja za presojo uspešnosti poslovanja;
• analizirati, načrtovati in sodelovati pri poslovanju podjetja in v poslovnih procesih;
• spremljati stroške, jih nadzorovati in obvladovati;
• utemeljiti upravičenost poslovnih dogodkov na podlagi stroškov;
• analizirati vpliv različnih ekonomskih dejavnikov na poslovanje podjetja.
3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
• razvijanje ekonomskega razmišljanja in ravnanja v logistiki;
• načrtovanje in sodelovanje v poslovnih procesih;
• izračunavanje in uporaba kazalnikov poslovnih procesov.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
FORMATIVNI CILJI
Študent:
Študent:
1. Razvijanje ekonomskega razmišljanja in ravnanja v logistiki:
• opredeli osnove ekonomike v logistiki;
• razvija zavest o pomenu ekonomskega
• utemelji pomen ekonomskega razmišljanja
razmišljanja in ravnanja v logistiki.
in ravnanja.
2. Načrtovanje in sodelovanje v poslovnih procesih:
• opredeli sredstva in vire sredstev;
• izdela amortizacijski načrt in oceni vpliv
• razloži načine amortiziranja;
različnih načinov amortiziranja na poslovni
• pojasni stroške, vrste in nosilce stroškov;
izid;
• pozna načelo analize stroškov in koristi
• izdela kalkulacije glede na različne stroške;
(cost/benefit analiza).
• izdela kalkulacijo lastne cene (npr. prevozov,
paletnih mest ipd.);
• izdela analizo stroškov in koristi pri naložbah.
3. Izračunavanje in uporaba kazalnikov poslovnih procesov:
• navede kazalnike poslovnega izida;
• izračuna poslovni izid;
• pozna kazalnike uspešnosti;
• izračuna in razume pomen kazalnikov
uspešnosti;
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•

utemelji stroške glede na aktivnosti
logističnih procesov (activity based costing).

•

presodi izračune za sprejemanje poslovnih
odločitev in jih uporabi pri optimizaciji
procesov.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 60 (36 ur predavanj, 24 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 90 (študij literature, reševanje nalog, samostojni pisni izdelki,
projektno delo).
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