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 Znanja, spretnosti, veščine (KOMPETENCE) 
 v programu LOGISTIČNI TEHIK SSI 
 
Bodoči logistični tehniki oz. bodoče logistične tehnice bodo po končanem programu in 
opravljeni poklicni maturi usposobljeni za: 
 

– samostojno načrtovanje in organiziranje prevoza tovora v vseh vejah prometa; 
– usmerjanje blagovnih tokov glede na zakonsko predpisane zahteve, ki so vezane na 

blago (carinsko blago, blago, ki je sproščeno v prosti promet, nevarno blago, ki ga je 
potrebno skladiščiti pod posebnim režimom ipd.); 

– pakiranje, skladiščenje, komisioniranje, elektronsko označevanje ter deklariranje 
blaga v logističnih in prodajnih centrih; 

– poznavanje in upoštevanje notranjih in mednarodnih pravnih virov za ravnanje z 
blagom v prometu, transportu in logistiki; 

– poznavanje postopkov zavarovanja v posameznih prometnih podsistemih in 
sklepanje transportnih zavarovanj; 

– uporabo načel preventivnega in defenzivnega obnašanja v prometu in zagotavljanja 
varnosti v vseh prometnih podsistemih in logističnih procesih; 

– načrtovanje prometnih tokov in prometne signalizacije; 
– uporabo in izpolnjevanje transportne dokumentacije, vodenje logistične 

korespondence in izdelavo, branje in razumevanje enostavne tehniške dokumentacije; 
– pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, do 

racionalne rabe energije in materialov; 
– sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki v 

domačem in vsaj dveh tujih jezikih;  
– uporabo sodobne informacijske tehnologije in uporabniških programov na poklicnem 

področju (urejevalnik teksta in preglednic, elektronska pošta, vodenje logističnih 
procesov, skladiščni informacijski sistemi, upravljanje in načrtovanje prometa,..); 

– razumevanje vloge podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij; 
– organizacijo specifičnih prevozov (nevarne snovi, hitro pokvarljivi tovori, izredni 

tovori); 
– poznavanje dejavnosti, pravnih virov in izvajanje ali sodelovanje pri izvajanju v 

špedicijskih, carinskih, inšpekcijskih in reklamacijskih postopkih v mednarodni 
logistični verigi; 

– samostojno načrtovanje in organiziranje prevoza potnikov. 
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PODROČJA DELA IN ZAPOSLITEV  

 

Imetnik spričevala se lahko zaposli: 
– v državnih in zasebnih podjetjih na področju transporta, špedicije, carine, skladiščenja, 
načrtovanja prometnih in logističnih tokov ter v proizvodnih obratih na različnih delovnih 
mestih. 


