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Tehnologija prometa in logistika
Prometna tehnologija in transportna logistika
Ladijsko strojništvo
Navtika

Pomorstvo,
logistika in promet
so obetavna področja
za vaš poslovni
razcvet.

PROMETNA
TEHNOLOGIJA IN
TRANSPORTNA
LOGISTIKA
KAJ JE PROMETNA TEHNOLOGIJA?

KAJ JE TRANSPORTNA LOGISTIKA?

Prometna tehnologija je celovit proces, ki omogoča izvajanje storitev v prometu in transportni
logistiki, sestavljena pa je iz številnih medsebojno pogojenih in povezanih tehnoloških postopkov. Proučuje zakonitosti transportnih procesov
pri premeščanju blaga in rokovanju z njim ter v
zvezi z mobilnostjo potnikov. Temelji na sistemu
pravil, načel in veščin, pomembnih pri uporabi
prevoznih in manipulacijskih sredstev ter prometne infrastrukture vseh prometnih panog.

Logistika je nekaj, s čimer se ukvarja praktično
vsako podjetje in posameznik in ima pomembno
vlogo tudi pri iskanju optimalnih transportnih rešitev. Hiter, varen in vzdržen transport še nikoli ni
bil tako pomemben kot danes. Logistika je tista
veda in veščina, ki transport spremlja in skrbi, da
je opravljen za primerno ceno, točno, zanesljivo,
varno ipd. Z dobro organiziranim transportno logističnim procesom lahko prihranimo predvsem
ogromno časa in denarja ter aktivnosti preusmerjamo v kaj bolj koristnega.

Sodelovanje med podjetji na mednarodnem
nivoju in povečana blagovna menjava terjata
poznavanje širokega spektra znanj, ki so potrebna, da blago prispe na želeni kraj z najnižjimi stroški in kakovostnimi spremljajočimi
storitvami. Sodobna transportna logistika
zagotavlja pravo razmerje med omenjenima
dejavnikoma. V tem sistemu sodelujejo učinkovita informacijska podpora, sodobna prevozna sredstva, napredni distribucijski centri
in logistično znanje kot temeljni povezovalec
posameznih procesov.

ZAKAJ IZBRATI ŠTUDIJ
PROMETNE TEHNOLOGIJE IN
TRANSPORTNE LOGISTIKE?
Dejstvo, da promet in transportna logistika neposredno in vsakodnevno vplivata na življenje in
delo vsakogar izmed nas, ne glede na to, kaj počnemo, zakaj to počnemo ali koliko smo stari, kaže
na aktualnost študija, ki se zaključi z enomesečno
strokovno prakso v gospodarstvu.
Učinkovito, varno in okolju prijazno oblikovani
in vodeni tehnološki postopki in transportno logistični procesi lahko zagotovijo pogoje za gospodarsko rast, nova delovna mesta in trajnostno
oblikovanje prometno logističnega sistema. Če
menite, da so to pravi izzivi, vam je študij Prometne tehnologije in transportne logistike pisan na
kožo.
V luči prometa, pomorstva in logistike se boste naučili tudi osnov ekonomije, prava, menedžmenta, računalništva in angleščine ter drugih
podpornih naravoslovno tehničnih znanj, kar je
pomembna dodana vrednost v primerjavi z drugimi programi visokošolskih institucij. V današnjih časih je namreč ključen celostni interdisciplinarni pristop, simbioza tehničnih, naravoslovnih in družboslovnih disciplin ter domačih in tujih
izkušenj s poudarkom na Evropski uniji.

PREDMETNIK: VS - PROMETNA TEHNOLOGIJA IN TRANSPORTNA LOGISTIKA
LETNIK
SEMESTER
Zimski

Poletni

IZBIRNI
SKLOP
Splošni

Logistični
Cestni
Železniški
Pomorski
Zračni

1. letnik

2. letnik

3. letnik

Osnove prometnega sistema
Prometna ekonomika
Informatika v prometu
Gospodarsko pravo
Matematične metode 1
Inženirska grafika in
dokumentacija

Prometno logistična infrastruktura
Prometno inženirstvo
Management v prometu
Snovi v transportu
Matematične metode 2
Strokovna angleščina 2

Modeliranje in planiranje
Upravljanje oskrbovalnih verig
Organizacija dela in projektni
management
Izbirni strokovni predmet
Izbirni strokovni predmet
Izbirni strokovni predmet/Splošni
izbirni predmet

Transportna logistika
Človeški viri v prometu
Promet in prostor
Avtomatizacija v prometu
Tehnična mehanika
Strokovna angleščina 1

Prometne tehnologije
Transportna in manipulacijska
sredstva
Špedicija
Varstvo okolja v prometu
Prevozno pravo
Verjetnost in statistika

Izbirni strokovni predmet/Splošni
izbirni predmet
Strokovna praksa
Diplomska naloga

Izbirni predmeti 3. letnika
Intermodalni transport
Upravljanje tveganja v prometu
Notranji transport in skladiščenje
Transportno zavarovalno pravo
Distribucijska logistika
Globalna nabava in logistični tokovi
Informacijska podpora v logistiki
Tehnologija in organizacija cestnega prometa
Varnost in zaščita v prometu
Promet v urbanih središčih
Tehnologija in organizacija železniškega prometa
Tehnologija in organizacija pomorskega prometa
Pristanišča in terminali
Poslovanje pomorskih agentov
Tehnologija in organizacija zračnega prometa

Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Prometna
tehnologija in transportna logistika se lahko vpiše,
kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu, poklicno maturo ali
splošno maturo.

KOGA
SI ŽELIMO?
Vse radovedne in znanja željne mlade,
ki vas zanima organizacija in planiranje prevozov,

izvajanje celovitih transportno-logističnih storitev,
zagotavljanje nemotenega pretoka blaga
				

od proizvajalca do kupca,

sodelovanje pri iskanju,
		
testiranju in
		

izvedbi novih rešitev.

KAM PO KONČANEM
ŠTUDIJU?
Danes si je težko predstavljati veliko in uspešno gospodarsko družbo, ki ne bi sodelovala s podjetjem, ki se ukvarja s tehnologijo prometa in transportno logistiko, kajti
slednje zagotavlja kakovostne storitve, podporo in pomoč pri premikanju transportnih entitet.
Diplomant visokošolskega študijskega programa Prometna tehnologija
in transportna logistika pridobi med študijem znanja in kompetence,
ki mu omogočajo uspešen razvoj kariere.
Med podjetji, ki cenijo znanja in kompetence naših študentov, so denimo logistični in
distribucijski centri, špedicijske družbe in
agencije, družbe cestnega, železniškega,
zračnega, pomorskega prometa, družbe
poštnega in telekomunikacijskega prometa, komunalne družbe, avto šole in
organi državne uprave (Ministrstvo
za infrastrukturo, Ministrstvo za
notranje zadeve, Ministrstvo za
obrambo idr.).

