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KATALOG ZNANJA 

 

1. Ime modula: POSLOVNA LOGISTIKA 

 

2. Usmerjevalni cilji: 

 

Dijak/dijakinja: 

 

• prepoznati vlogo logistike v gospodarstvu; 

• razumeti povezanost logističnih aktivnosti pri oskrbi gospodarstva in družbe; 

• organizirati in nadzirati logistične procese; 

• upoštevati vlogo logistične funkcije v povezavi z drugimi funkcijami v podjetju; 

• analizirati pomen outsourcinga v logističnih aktivnostih; 

• načrtovati, spremljati in nadziranti tok blaga v poslovnih sistemih in znotraj 

oskrbovalnih verig; 

• obvladati tokove, procese in odnose v oskrbovalni verigi; 

• načrtovati procese in tokove v oskrbovalni verigi; 

• voditi in upravljati oskrbovalne verige; 

• analizirati probleme v oskrbovalni verigi; 

• razumeti, kako spremembe v oskrbi in povpraševanju vplivajo na stroške v logistiki; 

• optimizirati procese v skladu z zahtevami vitke in zelene oskrbovalne verige; 

• spremljati sodobne trende v globalnem okolju in sklepati na vpliv na logistično oskrbo; 

• zavedati se pomena trajnostnega razvoja logistike in njenih trendov v prihodnosti. 

 

 

3. Poklicne kompetence 

 

1.  Izvajanje procesov v poslovnem sistemu v skladu s cilji poslovne logistike. 

2.  Upravljanje logističnih aktivnosti znotraj poslovnega sistema in oskrbovalnih 

verig. 

3. Načrtovanje, organiziranje in kontrola logističnih procesov znotraj logističnega 

sistema. 

4. Upravljanje globalnih oskrbovalnih verig. 

5. Spremljanje sodobnih trendov in razvoja logistike v prihodnosti. 

 

 

4. Operativni cilji 

 

 Izvajanje procesov v poslovnem sistemu v skladu s cilji poslovne logistike. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

 

• opiše zgodovinski oris logistike, 

Dijak/dijakinja: 

 

• upošteva dejavnike, ki vplivajo na 

razvoj logistike; 
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• opiše osnovni namen logistike in 

njeno vlogo v gospodarstvih in družbi 

nasploh; 

• pojasni dejavnike, ki so vplivali in še 

vplivajo na razvoj logistike; 

• razume pomen in cilje logistike v 

gospodarstvu in v podjetju; 

• loči med sabo tokove v logistiki;  

• pojasni naloge in aktivnosti poslovne 

logistike; 

• utemelji cilje, ki jih zasleduje 

poslovna logistika; 

• našteje težave, s katerimi se sooča 

logistika v podjetju; 

• opredeli pomen stroškov v logistiki in 

pomen celovitega obvladovanja 

stroškov. 

• izvaja procese v poslovnem sistemu v 

skladu s cilji poslovne logistike; 

• učinkovito upravlja z logističnimi 

tokovi v poslovnem sistemu in tudi 

izven; 

• upošteva koncept celovitega 

obvladovanja stroškov logistike. 

 

 

Upravljanje logističnih aktivnosti znotraj poslovnega sistema in oskrbovalnih 

verig. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

 

• opredeli temeljne strukture ter 

elemente logističnega sistema; 

• pojasni logistične procese; 

• razlikuje logistična podjetja od 

nelogističnih; 

• opiše delovanje in pomen 

logističnega managementa; 

• opiše različne blagovne tokove in jih 

loči med sabo; 

• razume transformacijo blaga med 

logističnimi procesi; 

• razlikuje logistične sisteme glede na 

institucionalno in funkcionalno 

razmejitev. 

 

Dijak/dijakinja: 

 

• opravlja različne logistične aktivnosti 
znotraj poslovnega sistema in tudi v 
okviru oskrbovalne verige; 

• sprejema logistične odločitve, 

planiranje in kontrolo logističnega 

sistema; 

• sprejema odločitve, ki vplivajo na 

učinkovitejše upravljanje logističnih 

procesov v poslovnem sistemu in tudi 

izven; 

• organizira poslovanje v različnih fazah 

logističnega procesa; 

• uporablja zakonodajo in pravne vire s 

področja logističnega poslovanja; 

• načrtuje tok blaga po načelu 

racionalnosti in učinkovitosti; 

• sprejema odločitve o logističnih 

aktivnostih in koordinira delo; 
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• skrbi za kakovostno izvedene 

logistične storitve v makrologistični 

mreži; 

• skrbi za tekoč in sproten tok informacij 

v zvezi z logističnimi procesi. 

 

 

 

Načrtovanje, organiziranje in kontrola logističnih procesov znotraj logističnega 

sistema. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

 

• definira podsisteme logističnega 

sistema (nabavno, notranjo, 

distribucijsko in 

poprodajno/razbremenilno logistiko); 

• razlikuje med sabo logistične 

podsisteme; 

• upošteva dejavnike, ki so pomembni 

za odločitev glede naročila materiala,  

• pojasni prednosti in slabosti 

posameznih sistemov naročanja in se 

zna pravilno odločiti glede na vrsto in 

količino materiala, dobavne roke in 

ostale dejavnike, 

• razloži koncept JIT; 

• opiše naloge in cilje notranje 

logistike; 

• razlikuje med sabo vrste zalog; 

• navede elemente kakovosti transporta 

in ostalih logističnih aktivnosti v fazi 

distribucije blaga; 

• utemelji pomen razbremenilne 

logistike za podjetje in okrepili 

ekološko zavest. 

 

Dijak/dijakinja: 

 

• ovrednoti medsebojno delovanje 

podsistemov za povečanje 

konkurenčnosti in poslovne uspešnosti 

gospodarske družbe; 

• izbere optimalne možnosti nabave 

blaga; 

• upošteva signalno zalogo, kot osnovo 

za naročilo blaga; 

• izpolni naročilo; 

• upošteva koncept JIT; 

• izbere primerna sredstva notranjega 

transporta; 

• se odloča o optimalnem in varnem 

notranjem transportu; 

• načrtuje in izvaja ustrezne logistične 

aktivnosti za optimalno distribucijo 

blaga; 

• upošteva elemente kakovosti 

notranjega in zunanjega transporta; 

• izvaja ustrezne poprodajne storitve, ki 

so stroškovno učinkovite in okolju 

prijazne. 

 

 

 

Upravljanje globalnih oskrbovalnih verig. 

Informativni cilji Formativni cilji 
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Dijak/dijakinja: 

 

• razloži osnovne značilnosti 

okrbovalne verige, 

• opredeli pomen distribucije blaga, 

• loči med sabo tokove v logistiki; 

• opredeli delovanje oskrbovalne verige 

v logistiki; 

• pojasni dejavnike od katerih je 

odvisna uspešnost delovanja 

oskrbovalne verige; 

• pojasni, kako doseči ravnovesje med 

odzivnostjo in učinkovitostjo v 

oskrbovalni verigi; 

• pozna in razume pomen zunanje 

oskrbe v logistiki (logističnega 

outsourcinga); 

• analizira trend oddajanja logistike v 

zunanjo oskrbo; 

• razlikuje med sabo ponudnike 

logističnih storitev; 

• na podlagi karakteristik posameznih 

ponudnikov sklepa o koristih le-teh za 

podjetje; 

• razlikuje med omejeno in odprto 

distribucijo; 

• opredeli vloge, v katerih nastopajo 

udeleženci oskrbovalne verige; 

• pojasni pomen avtomatske 

identifikacije; 

• utemelji pomen sledljivosti v 

oskrbovalni verigi. 

 

Dijak/dijakinja: 

 

• sledi ciljem oskrbovalne verige; 

• oceni stroške logistike v oskrbovalni 

verigi; 

• skrbi za ekonomsko učinkovitost 

oskrbovalne verige; 

• skrbi, da je oskrba blaga točna in 

redna; 

• primerja prednosti in pomanjkljivosti 

(tveganja) lastne logistične dejavnosti 

in zunanje logistične oskrbe 

(outsourcinga v logistiki); 

• izbere primerne zunanje ponudnike 

logističnih aktivnosti; 

• oceni zunanje ponudnike logističnih 

aktivnosti glede na stroškovno 

učinkovitost  v primerjavi z 

učinkovitostjo; 

• oceni potek tokova blaga vzdolž 

oskrbovalne verige; 

• določi vloge, v katerih nastopajo 

udeleženci oskrbovalne verige; 

• izbere primeren kanal distribucije za 

določeno vrsto blaga; 

• oceni učinkovitost oskrbovalne verige, 

• uporablja bazo podatkov za potrebe 

identifikacije blaga; 

• zajema podatke, s katerimi so označeni 

sledljivi predmeti; 

• izvaja procese sledljivosti blaga. 

 

 

Spremljanje sodobnih trendov in razvoja logistike v prihodnosti. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

 

• opiše sodobne trende v logistiki in se 

zaveda njihovega vpliva na razvoj 

logistike; 

Dijak/dijakinja: 

 

• upošteva sodobne svetovne trende pri 

opravljanju logističnih dejavnosti; 
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• pojasni vpliv globalizacije in ostalih 

trendov na svetovno logistiko; 

• pojasni pojme »zelena logistika«, 

trajnostni razvoj v logistiki, vitka 

logistika, pametna (smart) logistika, 

oskrbovalna omrežja; 

• opiše sodobne pristope k reševanju 

logističnih problemov in jih znali 

vključiti v poslovanje; 

• utemelji zakonitosti vitke oskrbovalne 

verige. 

 

• sprejema globalne odločitve pri oskrbi 

z blagom; 

• presodi dejavnike, ki vplivajo na 

logistiko v prihodnosti; 

• izvaja logistične procese na podlagi 

sodobnih pristopov; 

• v logistične aktivnosti umešča načele 

vitke logistike; 

 

 

 


