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KATALOG ZNANJA 
 
 
1. IME PREDMETA  
 
OSKRBOVALNE VERIGE 
 
 
2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA 
 
Splošni cilji predmeta so: 

• spoznati osnove vodenja in upravljanja oskrbovalnih verig; 

• delovati v podjetjih, povezanih v oskrbovalne verige; 

• spoznati in obvladati tokove, procese in odnose v oskrbovalni verigi. 
 
Specifično strokovno usmerjeni cilji so: 

• razumeti sestavo in delovanje oskrbovalne verige; 

• zagotoviti ustrezne partnerske odnose v oskrbovalni verigi; 

• analizirati probleme v oskrbovalni verigi; 

• načrtovati procese in tokove v oskrbovalni verigi; 

• optimizirati procese v skladu z zahtevami vitke in zelene oskrbovalne verige. 
 
 
3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE 
 
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

• poznavanje zahtev vodenja in upravljanja oskrbovalne verige; 

• obvladovanje tokov v oskrbovalni verigi; 

• obvladovanje procesov v oskrbovalni verigi; 

• upravljanje odnosov v oskrbovalni verigi; 

• zagotavljanje parametrov vitke in zelene oskrbovalne verige. 
 

 
4. OPERATIVNI CILJI  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Študent: Študent: 

1. Poznavanje zahtev vodenja in upravljanja oskrbovalne verige: 

• opredeli teoretične osnove upravljanja 
oskrbovalnih verig; 

• pojasni namen in cilje upravljanja 
oskrbovalne verige; 

• navede modele oblikovanja ter faze razvoja 
oskrbovalne verige; 

• utemelji vlogo in pomen strateškega 
načrtovanja v oskrbovalnih verigah. 

 

• predstavi teoretične osnove za reševanje 
praktičnih problemov v oskrbovalnih 
verigah; 

• ovrednoti parametre upravljanja v povezavi 
s cilji oskrbovalne verige; 

• izdela izhodiščni model oblikovanja 
oskrbovalne verige; 

• izdela osnutek strateškega načrta 
oskrbovalne verige. 

 
 

2. Obvladovanje tokov v oskrbovalni verigi: 
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• razloži upravljane materialnega toka v 
oskrbovalni verigi; 

• razloži upravljane finančnega toka v 
oskrbovalni verigi; 

• razloži upravljane informacijskega toka v 
oskrbovalni verigi; 

• pojasni pomen učinkovitega upravljanja 
tokov v verigi. 

• na praktičnem primeru izdela sistem 
materialnega, finančnega in 
informacijskega toka; 

• predstavi in uskladi vse tri tokove v 
funkcionalno celoto in preveri učinkovitost 
modela. 

3. Obvladovanje procesov v oskrbovalni verigi: 

• opiše odločitveni model; 

• pojasni model taktnega časa; 

• pojasni principe obvladovanja procesov in 
opravil v oskrbovalni verigi; 

• našteje najpogostejše standarde kakovosti. 

• izdela odločitveni model na praktičnem 
primeru; 

• vzpostavi model taktnega časa na 
praktičnem primeru; 

• ovrednoti ustreznost modelov in jih uskladi 
s procesi v oskrbovalni verigi; 

• izbere ustrezni standard kakovosti za 
posamezni primer. 

4. Upravljanje odnosov v oskrbovalni verigi: 

• opiše model vzpostavljanja partnerskih 
odnosov v oskrbovalni verigi; 

• razloži pomen razvoja in vzdrževanja 
ustreznih odnosov med povezanimi 
partnerji v oskrbovalni verigi; 

• ugotovi bistvene značilnosti potencialnih 
virov konfliktov znotraj oskrbovalne verige. 

• izdela postopke za vključevanje in 
vzpostavljanje partnerskih odnosov v 
oskrbovalni verigi; 

• primerja obstoječe povezave in ugotavlja 
njihovo ustreznost; 

• zapiše možne konfliktne točke in izdela 
načrt preprečevanja in/ali učinkovitega 
upravljanja s konflikti. 

5. Zagotavljanje parametrov vitke in zelene oskrbovalne verige: 

• navede teoretične osnove vitke 
oskrbovalne verige; 

• opiše teoretične osnove zelene 
oskrbovalne verige; 

• opiše vitko in zeleno oskrbovalno verigo. 

• predstavi obstoječo (praktično) 
oskrbovalno verigo in zapiše nabor možnih 
prilagoditev v skladu z zahtevami vitke in 
zelene oskrbovalne verige. 

 

 
5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
Število kontaktnih ur: 84 (36 ur predavanj, 48 ur seminarskih vaj).  
 
Število ur samostojnega dela študenta: 66 ur (študij literature in gradiv, projektno delo). 
 
 
 


