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 Trojno mednarodno akreditirana šola – trojno priznanje 

odličnosti za še večjo veljavo študija!

EF je z akreditacijo AMBA prejela še tretje mednarodno priznanje

odličnosti. Edina v širši regiji je postala del elitne skupine trojno

akreditiranih mednarodnih šol – ima mednarodne akreditacije EQUIS,

AACSB in AMBA. Ta dosežek fakulteto umešča med 1 % najboljših

poslovno-ekonomskih šol na svetu.

 Študijski programi na EF so akreditirani s strani Nacionalne

agencije za kakovost visokega šolstva (NAKVIS).

 Več kot 10 društev, 4 vrste tutorstva, študentske konference

in karierni center.



Nekaj dejstev o EF

EF ima sklenjenih preko 190 mednarodnih sporazumov 

s partnerskimi institucijami iz 44 držav sveta.

EF Konfucijev inštitut je edini poslovni inštitut v tem delu 

Evrope.

EF Center za svetovanje in razvoj študentov (CERŠ) pomaga 

in vodi študente v času študija, pri načrtovanju kariere in 

osebnem razvoju.

EF poletna šola – Take the Best from East & West je ena 

izmed največjih in najbolj priljubljenih na področju ekonomije 

in poslovnih ved v Evropi.

EF ima preko 1.500 mednarodnih študentov

EF je top-100 na lestvici FT

Več na: http://www.ef.uni-lj.si/dejstva

http://www.ef.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje/partnerske_institucije
http://www.ef.uni-lj.si/konfucijev_institut
http://www.ef.uni-lj.si/za_studente/karierni_center
http://www.ef.uni-lj.si/summerschool/ljubljana
http://www.ef.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje


Kaj je poslovna logistika?

Kako pride blago do strank? 

Imamo primerno zalogo? 

Je napoved prihodnje prodaje pravilna? 

Kako upravljati odnose z dobavitelji?

Kako vse našteto informacijsko podpreti?

Študijski program na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem nivoju.



Program: Poslovna logistika

 40 vpisnih mest

 Zakaj Poslovna logistika?

Logistika v podjetjih čedalje pomembnejša.

Logistika kot dejavnost v Sloveniji izrednega pomena 
zaradi geografske lege.

Povpraševanje po poklicih narašča.

 Zakaj usmeritev Poslovna logistika na Ekonomski fakulteti?

Študij ponuja konkretna interdisciplinarna znanja, tesno
povezavo s prakso, možnost dela na projektih, obiske v
podjetjih, vrhunske predavatelje, možnost študija v tujini
in odlične zaposlitvene možnosti.



Predmetnik magistrskega programa 

Poslovna logistika



Zakaj Poslovna logistika na EF

Rezultati mednarodne uvrščenosti na Eduniversal rangirni
lestvici za študijsko leto 2018 so pokazali, da se na lestvici
TOP 100 - Global Ranking program Poslovna logistika
(Business Logistics) uvršča na visoko 34. mesto na celem
svetu.

Takoj za WU, Dunaj smo na 2. mestu v celotni Srednji in
Vzhodni Evropi (!)



Zakaj poslovna logistika na EF?

USPEŠNE 

ZGODBE



Kdo in kako?

Ob profesorjih z EF in iz tujine (WU Dunaj) sodelovanje z uspešnimi 

podjetji:

• BTC, Luka Koper, Danfoss, Mercator, Pošta, Spar, S&T,

Mimovrste, Studio Moderna, Slovenske železnice, Habjan

transport.

Kako učimo? 

 Številni gosti iz prakse in soizvajalci predmetov.

 Vaje in predavanja temeljijo na študijah primerov.

 Organiziramo ekskurzije in obiske podjetij.

 Gostimo vodilne strokovnjake iz gospodarstva na konferencah 

(Dan poslovne logistike in konferenca Future of manufacturing & 

supply chain excellence).



Kdo in kako?

      

   



Vpliv v Sloveniji in svetu

Analiza raziskovalne uspešnosti pri povezavi managementa

oskrbovalnih verig in masovnih podatkov je dva naša članka

identificirala kot 2. in 5. najvplivnejšega (Arunachalam et al., 2017)

Pri raziskavah povezav managementa poslovnih procesov in

"masovnih podatkov" pa je Ekonomska fakulteta med 3 najbolj

uspešnimi šolami na svetu (Wamba, Mishra, 2017)



Vpliv v Sloveniji in po svetu

Številni svetovalni projekti za slovenska in mednarodna podjetja ter 

domači in mednarodni raziskovalni projekti.



Pridobljena znanja

• Management tokov blaga in ljudi,

• organizacija logistike v mednarodnem prostoru,

• management zalog v proizvodnji, distribuciji in samem 

skladiščenju,

• povezovanje proizvodnje, zalog in distribucije v podjetjih,

• informatizacija oskrbnih verig/logistike,

• vrednotenje stroška logistike (npr. povprečno v slovenskem 

okolju strošek logistike do 15 % cene blaga).

Študenti z znanjem, ki ga pridobijo na našem podiplomskem

študiju, lahko uspešno opravijo v svetu priznane mednarodne

licence in tako konkurirajo na mednarodnem trgu dela na

področju logistike in oskrbovalnih verig.



Zaposlitev: danes

Tradicionalno: logistične službe na letališčih, železnici, pošti, v

carinskih službah in pri posameznih cestnih prevoznikih

blaga in potnikov.

Vse več prostih delovnih mest za poslovne logistike v

trgovskih, turističnih in proizvodnih podjetjih, kjer se

proizvodnja izvaja na več lokacijah.

Profil je še posebej iskan v organizaciji in vodenju trgovskih

mrež, slovenskem zastopstvu mednarodnih mrež

elektronike, avtomobilske, programske in strojne opreme in

drugje.



Poklici

• Manager oskrbne verige,

• vodja transportne logistike, 

• vodja skladišča,

• vodja proizvodnje,

• analitik/planer zalog,

• analitik/planer povpraševanja,

• vodja stalnega razvoja proizvodnih in logističnih procesov,

• strateški/operativni nabavnik,

• logist v letalskem, poštnem, cestno-prevozniškem, 

železniškem prometu itd. 

• mednarodni logist,

• strokovnjak informatizacije logistike,

• svetovalec s področja logistike.



Primeri zaposlitvenih oglasov

Planer zalog

Iščemo sodelavca za koordinacijo prodajnih in nabavnih naročil 

v mednarodnem okolju, ki bi bil s svojim znanjem in 

izkušnjami pripravljen sprejeti izziv in uresničiti svoje ideje 

ter pričakovanja podjetja. (mojedelo.com)

Nabavnik transporta

Za našega naročnika, uspešno podjetje na Dolenjskem, ki se 

ukvarja z zagotavljanjem prevozov in logističnimi storitvami 

iščemo nabavnika transporta. Če imate izkušnje na področju 

nabave in logistike, imate univ. izobrazbo ekonomske, 

tehnične ali logistične smeri in vas tovrstno delo veseli, vas 

vabim, da se prijavite na oglas. (manpower.si)



Primeri zaposlitvenih oglasov



Primeri zaposlitvenih oglasov

Strateški nabavnik

Opis delovnega mesta:

• Uvajanje novih rešitev in gospodarno ravnanje s sredstvi, ki so na voljo pri izvajanju in 

planiranju nabave;

• optimiziranje količine naročanja ter reden nadzor nad zalogo materiala;

• vodenje carinskih postopkov ter spremljanje predpisov na carinskem področju in 

sodelovanje pri uvozno – izvoznem poslovanju;

• razvoj in poglabljanje odnosov z obstoječimi dobavitelji ter iskanje novih partnerjev;

• optimiziranje in razvoj procesov na področju nabave v sinergiji z interno logistiko;

• uvajanje izboljšav in predlaganje ustreznejših nabavnih orodij in ustrezno dokumentiranje 

na področju strateške nabave;

• spremljanje in nadzor nad učinki sprememb ter uvajanje ustreznih izboljšav;

• sklepanje logističnih sporazumov z dobavitelji ter sodelovanje pri sklepanju pogodb z 

dobavitelji;

• sodelovanje pri letnih pogajanjih z dobavitelji ter pripravi letnih planov s področja dela;

• analiziranje nabavnega trga in spremljanje trendov ter priprava poročil;

• analiza parametrov naročanja v informacijskem sistemu in nadzor nad nabavnimi podatki 

v informacijskem sistemu;

• sodelovanje z drugimi internimi in eksternimi službami;

• ostala dela na področju strateške nabave in po navodilih nadrejenih.

.(Mojedelo)



Primeri zaposlitvenih oglasov 

(tujina)

Senior Supply Chain Planner (Švica)

For our client, a large pharmaceutical in the region of Basel -

Switzerland, we are looking for a Senior Supply Chain Planner 

for a permanent placement. Preferably we are looking for 

someone with a strong MS Excel background who has worked 

before in a supply chain planning position in the 

Pharmaceutical sector. 

Inventory & Demand Management (50%)

Replenishment Order Management / Transportation Management 

(20%)

Reporting to Management (10%)

3rd Party Supplier Management (10%)

Other responsibilities (10%)

(Vir: http://sire-search.com/)



Dodatne aktivnosti na programu:

Dan poslovne logistike



Dodatne aktivnosti na programu -

konference

Konferenca Future of manufacturing & supply chain excellence



Dodatne aktivnosti na programu –

študentski projekti

Projekti Po kreativni poti do

praktičnega znanja, finance:

Javni sklad RS za razvoj kadrov.



Kontakt za nadaljnja vprašanja

doc. dr. Jure Erjavec

jure.erjavec@ef.uni-lj.si

tel. 01 5892-804

mailto:peter.trkman@ef.uni-lj.si


…obiščite nas tudi na spletu!

Facebook:

Poslovna logistika na Ekonomski fakulteti

https://www.facebook.com/EFposlovnalogistika/

