
 

 

 
Višješolski študijski program: LOGISTIČNO INŽENIRSTVO 

 
 
OPIS POKLICA 
Globalna trgovina zahteva učinkovito logistiko in transport, ki trgu zagotavljata različno blago in storitve. Logistika 
zavzema temeljno organizacijsko in posredniško vlogo med oskrbo s surovinami, izdelki in polizdelki ter 
storitveno dejavnostjo prevoza blaga ali oseb. Logistična uspešnost pomembno vpliva na večanje prihodkov, saj 
prispeva k produktivnosti in gospodarskemu razvoju. Boljša učinkovitost logistike tako poveča konkurenčnost in 
spodbuja gospodarsko rast na razvijajočih se trgih in predstavlja pomembno gospodarsko panogo.  
 
Delo logističnega inženirja zajema poznavanje različnih področjih kot je komunikacija, digitalna pismenost, 
kreativnost in inovativnost ter seveda znanja s področja logistike in z logistiko povezanih procesov. V programu 
Logistično inženirstvo udeleženci pridobijo znanja za reševanje konkretnih izzivov na področju logističnih 
procesov, veščine za organiziranje del povezanih z nabavo, proizvodnjo, prodajo in skladiščenjem, izbiranje 
najustreznejših prevoznih sredstev, transportno-skladiščnih enot in primernih logističnih sistemov, medosebno 
poslovno komunikacijo s pomočjo sodobne IKT-tehnologije, sposobnost kritičnega in celostnega razmišljanja, 
odprt pogled za alternativne rešitve in stališča, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. 
 
PROGRAM 
Raven strokovne izobrazbe: višješolska strokovna izobrazba VI/I 
Z uspešno končanim programom in diplomo si pridobite naziv inženir/inženirka logistike, iz priloge k diplomi pa 
je razvidno, katere izbirne module je študent izbral. 
Študij traja dve leti. 
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. 
Način študija: Izredni 
 
PRIZNAVANJE OZ. UVELJAVLJANJE IZPITOV IN STROKOVNE PRAKSE 
Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku 
študijskega leta na šoli oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, 
katerega izpit želite, da se vam prizna, in potrdilo o opravljenem izpitu (oceno izpita). Študijska komisija na osnovi 
predloga nosilca predmeta pregleda vašo vlogo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna.  
 
POGOJI ZA DOKONČANJE 
 
1. Vsi obvezni moduli v obsegu 82 KT: 
 - Komunikacija in informatika (18KT) 
 - Ekonomika v logistiki (14 KT)  
 - Osnove logistike (22 KT)  
 - Oskrbovalne verige (14 KT) 
 - Podjetništvo v logistiki (14 KT) 
 
2. Eden izmed izbirnih modulov v obsegu 16 KT (opomba**): 
 - Distribucijska logistika (16 KT)  
 - Notranja Logistika (16 KT) 
Šola je v predlog za vpis v razvid navedla oba izbirna modula, M7 – Distribucijska logistika in M – Notranja 
logistika. Za posamezno študijsko skupino šola izvede en izbirni modul. 
 
3. Odprti kurikul v obsegu 12 KT 
 - Odprti kurikul 1 (opomba*) 
Predmet odprtega kurikula 1 v obsegu 5KT bo predmet Varnost v prometu in varstvo pri delu ali predmet 
Pogodbeno pravo. Za posamezno študijsko šola izvede enega izmed teh dveh predmetov. 
 - Odprti kurikul 2 (opomba***)  
Predmet odprtega kurikula 2 v obsegu 5 KT je predmet Tržno in tržno komuniciranje ali predmet Elektronsko 
poslovanje. Za posamezno študijsko skupino šola izvede enega izmed teh dveh predmetov. 
 
4. Prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT (opomba ****) 
IC Geoss d.o.o., Višja strokovna šola kot prosto izbirni predmet ponuja predmet Grafični in spletni dizajn v pisarni, 
ki je del predmetnika višješolskega študijskega programa Poslovni sekretar,  in predmet Izdelava spletnih strani, 
ki je del predmetnika višješolskega študijskega programa Informatika. 



 

 

PREDMETNIK LOGISTIČNO INŽENIRSTVO (Ur.l. RS, št. 11/2022)2022) 
 

1. LETNIK 

Oznaka  MODUL PREDMET kreditne točke 

M1 KOMUNIKACIJA IN 
INFROMATIKA 

obvezno 18 

P1  Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) 5 

P2  Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) 5 

P3  Računalništvo in informatika v logistiki   (RAI) 5 

D1  Praktično izobraževanje – komunikacija in informatika 3 

M2 EKONOMIKA V LOGISTIKA obvezno 14 

P4  Uporabna matematika v logistiki 5 

P5  Osnove ekonomike v logistiki 5 

D2  Praktično izobraževanje – ekonomika v logistiki 4 

M4 OSNOVE LOGISTIKE obvezno 22 

P6  Osnove logistike 7 

P7  Prevozna sredstva v logistiki 5 

P8  Skladiščna tehnika in tehnologija 5 

D3  Praktično izobraževanje – osnove logistike 5 

M4* ODPRTI KURIKUL obvezno 6 

P9*  Predmet odprtega kurikula 1 – Varnost v prometu in 
varstvo pri delu 

5 

P9*  Predmet odprtega kurikula 1 – Pogodbeno pravo 5 

D3  Praktično izobraževanje 1 (PRI 1C) 1 

SKUPAJ  60 

    

2. LETNIK 

Oznaka  MODUL PREDMET kreditne točke 

M5 OSKRBOVALNE VERIGE obvezno 14 

P10  Oskrbovalne verige 5 

P11  Digitalizacija logističnih procesov 5 

D5  Praktično izobraževanje – oskrbovalne verige 4 

M6 PODJETNIŠTVO V LOGISTIKI obvezno 14 

P12  Podjetništvo 5 

P13  Logistika v nabavnem in prodajnem procesu 5 

D6  Praktično izobraževanje – podjetništvo v logistiki 4 

M7** DISTRUBUCIJSKA LOGISTIKA izbirno 16 

P14  Načrtovanje izvedbe transportnega procesa 7 

P15  Distribucija zadnje milje 5 

D7  Praktično izobraževanje – distribucijska logistika 4 

M8** NOTRANJA LOGISTIKA izbirno 16 

P16  Notranja logistika 7 

P17  Avtomatizacija manipulacijskih procesov  5 

D8  Praktično izobraževanje – notranja logistika 4 

M9*** ODPRTI KURIKUL  obvezno  6 

P9***  Predmet odprtega kurikula 2 – Trženje in tržno 
komuniciranje 

5 

P9***  Predmet odprtega kurikula 2 – Elektronsko poslovanje 5 

D3  Praktično izobraževanje – odprti kurikul 2 1 

P19**** Prosto izbirni predmet obvezno 5 

  Grafični in spletni dizajn v pisarni 5 

  Izdelava spletnih strani 5 

D16* Diplomsko delo (DDE) obvezno 5 

SKUPAJ 60 
 


