
 

 
 

PREDMETNIK    LOGISTIČNO INŽENIRSTVO 

 modul DISTRIBUCIJSKA LOGISTIKA  modul NOTRANJA LOGISTIKA 

Št. 1. LETNIK Št.  1. LETNIK 

1. Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) 1. Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) 

2. 
Strokovna terminologija v tujem jeziku 
(STJ) 

2. 
Strokovna terminologija v tujem jeziku 
(STJ) 

3. 
Računalništvo in informatika v 
logistiki   (RAI) 

3. 
Računalništvo in informatika v 
logistiki   (RAI) 

4. Uporabna matematika v logistiki (UML) 4. Uporabna matematika v logistiki (UML) 

5. Osnove ekonomike v logistiki (EKO) 5. Osnove ekonomike v logistiki (EKO) 

6. Osnove logistike (LOG) 6. Osnove logistike (LOG) 

7. Prevozna sredstva v logistiki (PSL) 7. Prevozna sredstva v logistiki (PSL) 

8. Skladiščna tehnika in tehnologija (STT) 8. Skladiščna tehnika in tehnologija (STT) 

9. Predmet odprtega kurikula 1 9. Predmet odprtega kurikula 1 

10. 

Praktično izobraževanje 1  ( (PRI 1) 
Prometna geografija in infrastruktura 
(PGE) 

10. 
Praktično izobraževanje 1  ( (PRI 1) 
Prometna geografija in infrastruktura 
(PGE) 

 2. LETNIK   2. LETNIK 

1. Oskrbovalne verige (OSV) 1. Oskrbovalne verige (OSV) 

2. Digitalizacija logističnih procesov (DIG) 2. Digitalizacija logističnih procesov (DIG) 

3. Podjetništvo (POD) 3. Podjetništvo (POD) 

4. 
Logistika v nabavnem in prodajnem 
procesu (NAB) 

4. 
Logistika v nabavnem in prodajnem 
procesu (NAB) 

5. 
Načrtovanje izvedbe transportnega 
procesa (NTP) 

5. Notranja Logistika (NLO) 

6. Distribucija zadnje milje (DZM) 6. 
Avtomatizacjja manipulacijskih procesov 
(AMP) 

7. Predmet odprtega kurikula 2 7. Predmet odprtega kurikula 2 

8 Praktično izobraževanje 2  ( (PRI 2) 8 Praktično izobraževanje 2  (PRI 2) 

 

 

Izkoristite možnost OSEBNEGA KARIERNEGA SVETOVANJA 

 02 42 94 138 

  kariera@vpsmb.eu 



 

 
 

 
 

 

MOŽNOST ZAPOSLITVE PO KONČANEM ŠTUDIJU 
 

INŽENIR LOGISTIKE 

(modul notranja logistika) 

 

• vodja/strokovni sodelavec v logističnih ali 
gospodarskih družbah,  

• vodja/strokovni sodelavec (organiziranje, vodenje 
in upravljanje) trženja v transportnih in logističnih 
ter nelogističnih podjetjih, 

• vodja/strokovni sodelavec (organiziranje, vodenje 
in upravljanje) enote pretovorno-skladiščne 
dejavnosti, špedicijske in carinske dejavnosti v 
logističnih procesih, 

• vodja projektov s področja logističnih procesov, 

• strokovni sodelavec zagotavljanja kakovosti v 
logističnih procesih, 

• strokovni sodelavec za načrtovanje optimiranja 
logističnih procesov v logističnih in/ali 
gospodarskih družbah, 

• strokovni sodelavec za upravljanje, analizo in 
ekonomiko gospodarjenja z logistično 
infrastrukturo, 

• samostojni podjetnik,  

• vodja (organiziranje, vodenje in upravljanje) enote 
manipulacijske mehanizacije v transportnih in 
logističnih podjetjih ter nelogističnih podjetjih, 

• strokovni sodelavec s področja načrtovanja in 

izbire telematskih sistemov za upravljanje voznih 

parkov, 

• strokovni sodelavec za načrtovanje in vzdrževanje 

logistične infrastrukture, 

• strokovni sodelavec za načrtovanje oskrbovalnih 

verig v logističnih in/ali gospodarskih družbah, 

• strokovni sodelavec za obvladovanje stroškov v 

logistiki, 

• strokovni sodelavec za načrtovanje in organizacijo 

informacijskega sistema za podporo v logistiki 

gospodarskih družb.  

 

 

INŽENIR LOGISTIKE 

(modul distribucijska logistika) 

 

• vodja/strokovni sodelavec transporta v logističnih 
ali gospodarskih družbah,  

• vodja/strokovni sodelavec (organiziranje, vodenje 
in upravljanje) trženja v transportnih in logističnih 
ter nelogističnih podjetjih, 

• vodja/strokovni sodelavec (organiziranje, vodenje 
in upravljanje) voznega parka in/ali službe za 
vzdrževanje vozil v transportnih in logističnih 
podjetjih ter nelogističnih podjetjih, 

• vodja/strokovni sodelavec (organiziranje, vodenje 
in upravljanje) enote pretovorno-skladiščne 
dejavnosti, špedicijske in carinske dejavnosti ter  
notranjega  in luškega transporta,  

• vodja projektov s področja logističnih procesov, 

• strokovni sodelavec zagotavljanja kakovosti v 
logističnih procesih, 

• samostojni podjetnik,  

• vodja (organiziranje, vodenje in upravljanje) enote 
manipulacijske mehanizacije v transportnih in 
logističnih podjetjih ter nelogističnih podjetjih, 

• vodja operative pri razporejanju voznikov in vozil v 

cestnem prometu, 

• strokovni sodelavec za organizacijo dela na 

področju cestnega in železniškega transporta, 

• strokovni sodelavec s področja načrtovanja in 

izbire telematskih sistemov za upravljanje voznih 

parkov. 

 

www.visja.si 


