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PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE,  
KI SE PRIDOBIJO S PROGRAMOM: 

sposobnost izbire najbolj 
primernih računalniških orodij 
in podpornih informacijskih 
sistemov za management, 

optimizacijo in nadzor oskrbne 
verige ter sposobnost uporabe 

in prilagoditve teh orodij 
posameznim nalogam znotraj 

oskrbne verige

sposobnost kritične analize družbene 
odgovornosti podjetja in trajnostnih 
dilem podjetja ter njene uporabe pri 
sprejemanju strateških odločitev

sposobnost uporabe ustreznih ekonomskih 
načel, naprednih strateških teorij in konceptov 
pri odločanju ter načrtovanju logistike in 
oskrbnih verig

sposobnost sistematičnega 
razmišljanja ter sprejemanja 
logističnih odločitev na 
strateškem in operativnem 
nivoju

sposobnost uporabe modelov za 
optimizacijo zalog, transporta in 
notranje logistike

sposobnost vključevanja domače 
logistike v mednarodne oskrbne 
verige z namenom učinkovitega 

sodelovanja na svetovnih trgih

sposobnost razumevanja 
strateških izzivov slovenske 

logistike in razumevanja vloge 
mednarodne poslovne logistike

• Špica, 

• GS1, 

• Inea, 

• Danfoss Trata, 

• Medex, 

• Outfit7, 

• Hooray Studios, 

• Triglav, 

• ALFA s.p., 

• Spar Slovenija, 

• LIT Transit
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CILJ PROGRAMA Diplomant razume vidike, metode in tehnike 
načrtovanja poslovne logistike, njenega managementa, 
optimizacije ter delovanje oskrbne verige. Diplomant razume 
sodobne koncepte digitalizacije oskrbnih verig, optimizacijo v 
logistiki in uporabo računalniških orodij za optimalne rešitve 
logistike sistemov. Ima celovit vpogled v okolje mednarodne 
logistike, tako v globalnem kontekstu kot tudi domačem, ter 
je sposoben kritične analize in uporabe konceptov trajnosti in 
družbene odgovornosti oskrbne verige. Diplomant zna uporabiti 
ustrezna ekonomska načela, strateške teorije in koncepte pri 
sprejemanju odločitev v poslovni logistiki.

RAZPIS - VPIS - PREHODNOST

52
razpisanih mest za 

redni študij
število vseh 

vpisanih študentov 
na programu

92
delež vpisanih tujih 

študentov glede na vse 
vpisane študente

11 %
delež prehodnosti 
iz prvega v drugi 

letnik

61 %

MEDNARODNE IZMENJAVEZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA

• nova učna gradiva in nove tematike znotraj vsebin 
predmeta,

• novi primeri iz prakse ter novi študijski primeri,
• računalniško podprte učne metode (npr. naloge 

podprte z računalniškimi igrami),
• interaktivne učne metode,
• vsebine s področja družbene odgovornosti, etike 

ter trajnosti,
• mednarodne tematike

RAZISKOVALNO DELO

V okviru različnih predmetov študenti pripravljajo poslovne 
projekte, ki morajo temeljiti na aplikativnem raziskovanju, študij 
pa zaključijo z magistrskim delom, ki je rezultat samostojnega 
raziskovalnega dela in v večini primerov temelji na konkretnih 
potrebah podjetij, tako finančnih kot nefinančnih.

SPLOŠNO O PROGRAMU

30
razpisanih mest za 

izredni študij

213 študentov Ekonomske fakultete se je 
odpravilo na izmenjavo Erasmus +, 
Bilateralni sporazumi, CEEPUS

V letu 2020 je program zaključilo  
15 diplomantov

12 študentov je magistrsko delo 
zagovarjalo online

SODELOVANJE S PODJETJI:


