KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA: OSKRBOVALNE VERIGE (OVE)
2. SPLOŠNI CILJI
Študent je sposoben:
načrtovati, spremljati in nadzirati oskrbovalne verige v poslovnih sistemih,
• organizirati in izvajati posamezne aktivnosti oskrbnih verig,
• razumeti pomen celovitega obvladovanja procesov oskrbovalnih verig.
•

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Študent se usposobi da:
• opredeli oskrbne verige v proizvodnji in trgovini,
• pojasni področja in vlogo aktivnosti podjetja znotraj oskrbne verige,
• analizira sestavine aktivnosti oskrbne verige v smislu informacijskih potreb za
učinkovito delovanje oskrbe verige znotraj podjetja in nadaljnje povezovanje s
poslovnimi partnerji,
• analizira vire in značilnosti oskrbe in povpraševanja,
• pojasni, kako oskrbna veriga prispeva h konkurenčnosti podjetja,
• pojasni, kako oskrbna veriga vpliva na finančni uspeh podjetja,
• ugotavlja odzivne čase znotraj oskrbne verige,
• ugotavlja povečanje povpraševanja in njegov vpliv,
• oceni ovire v oskrbi verigi,
• ugotavlja, kako spremembe v oskrbi in povpraševanju vplivajo na stroške,
• pozna možnosti koordinacije med aktivnostmi oskrbovalne verige,
• ugotavlja vlogo informacijske in komunikacijske tehnologije znotraj oskrbovalnih
verig,
• pozna informacije in programsko opremo za potrebe oskrbnih verig.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent spozna:
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

vpliv globalizacije na poslovne sisteme,
značilnosti novih poslovnih modelov,
pojem oskrbne verige, koncepte in modele
oskrbnih verig,
se zave vloge oskrbnih verig pri
zagotavljanju konkurenčnosti in trajnega
razvoja podjetja,
upravljanje oskrbnih verig:
• razvoj logističnega delovanja,
• znižanje logističnih stroškov,
izboljšanje kakovosti logističnih storitev,
stopnje optimizacije oskrbnih verig,
ključne dejavnike uspeha oskrbovalnih verig
in se zave pomena njihovega delovanja,
računalniško informacijsko tehnologijo za
upravljanje oskrbnih verig,
primere uspešnih oskrbnih verig.

FORMATIVNI CILJI
Študent:
•

•

•

•

opiše vpliv globalizacije na poslovne
sisteme,
razume vlogo oskrbne verige pri
zagotavljanju konkurenčnosti podjetja,
opredeli oskrbne verige v proizvodnji in
trgovini.
analizira primer oskrbne verige oziroma
posamezne aktivnosti oskrbne verige v
proizvodnem ali trgovskem podjetju z
vidika informacijskih potreb za učinkovito
delovanje znotraj podjetja, povezovanja s
poslovnimi partnerji, opredelitve stopnje
optimizacije ter kakovosti in stroškov
logističnih storitev

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV
Število kontaktnih ur: 60
Število ur študentove obremenitve: 124
Samostojno delo študenta: študij literature, reševanje primerov - priprava logističnega postopka.
Obvezna je prisotnost na vajah.
Izpit je v pisni obliki.

