
Oznaka Programske enote Obvezno/izbirno Skupno št. ur Št. kreditnih točk 
A – Splošnoizobraževalni predmeti 

P1 Slovenščina obvezno 487 24 
P2 Matematika obvezno 408 20 
P3 Tuji jezik I obvezno 417 20 
P4 Tuji jezik II obvezno 204 10 
P5 Umetnost obvezno 70 3 
P6 Zgodovina obvezno 102 5 
P7 Geografija obvezno 70 3 
P8 Sociologija izbirno 70 3 
P9 Psihologija izbirno 70 3 

P10 Fizika obvezno 140 6 
P11 Kemija obvezno 70 3 
P12 Športna vzgoja obvezno 340 14 

Skupaj A  2378 111 
B – Strokovni moduli 

M1 Tehnologija blagovnih tokov obvezno 204 11 
M2 Tehnologija komuniciranja obvezno 204 11 
M3 Podjetništvo in gospodarsko poslovanje obvezno 170 8 
M4 Transportna sredstva obvezno 238 12 
M5 Logistika tovornih tokov obvezno 442 24 
M6 Mednarodna blagovna menjava izbirno 204 10 
M7 Logistika potniških tokov izbirno 102 5 
M8 Sredstva mehanizacije izbirno 102 5 
M9 Avtomatizacija in robotizacija izbirno 102 5 

Skupaj B  1462 76 
Od tega:  
C – Praktično izobraževanje v šoli 

 Praktični pouk  568 23 
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 
  Praktično usposabljanje z delom   152 6 
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
  Aktivno državljanstvo   35 2

Interesne dejavnosti   352 15 
E – Odprti kurikulum 

Pomorski agent 300
Ladijski posrednik 68
Nemški jezik 210 

Skupaj E 578
  
Skupaj pouka (A + B + E)  4418 216 
Skupaj praktičnega izobraževanja (C + Č)  720 29 
Skupaj izobraževanja v šoli (A + B + D + E)  4770 230 
Skupaj (A + B + Č + D + E)  4922 236 
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)   4 
Skupaj kreditnih točk   240 
  
Število tednov izobraževanja v šoli   136   
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju   4   
Število tednov interesnih dejavnosti   11  
Skupno število tednov izobraževanja  151  

Program  

LOGISTIČNI TEHNIK  
Izvaja se v Portorožu.

Kontakti:  
(05) 6713 241 tajništvo   I  (05) 6713 244 svetovalna služba 

e-naslov: geps@guest.arnes.si I  spletna stran: www.geps.si

PREDMETNIK: LOGISTIČNI TEHNIK (SSI)



NAŠA POSEBNOST
Posebnost programa Logistični tehnik na naši šoli je, da 
edini v Sloveniji nudi znanja s področja pomorske agenture 
ter znanja ladijskega posrednika (ship broker). Splošno-
izobraževalni predmeti omogočajo dobro splošno znanje, 
vrsta strokovnih predmetov pa preko izkustvenega učenja 
pripravlja dijake za odgovorno opravljanje poklica logistič-
nega tehnika, pomorskega agenta in ladijskega posredni-
ka. Dijaki izven obalnega področja se lahko nastanijo v na-
šem dijaškem domu, ki se nahaja v bližini šole.

VPISNI POGOJI
V program se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil vsaj osnovno šolo ali 
nižje poklicno izobraževanje.

MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠOLANJA
Dijaki, ki se po opravljeni poklicni maturi še ne želijo zaposliti, se lahko vpišejo na vse višje 
in visoke strokovne šole, tudi na Fakulteto za pomorstvo in promet, ki domuje v stavbi naše 
šole. Če poleg poklicne mature opravijo še peti predmet na gimnazijski maturi, se lahko vpi-
šejo na univerzitetne programe različnih smeri. Naši bivši dijaki, ki se z voljo po novih znanjih 
odpravijo na univerze, dosegajo vidne rezultate in že po nekaj letih jih srečujemo na konfe-
rencah, sejmih, kjer zastopajo fakultete ali podjetja.

ZAKAJ BI SE VPISAL V PROGRAM LOGISTIČNI TEHNIK
 Ker je logistika veda prihodnosti, saj je uspeh podjetja vedno bolj odvisen od uspešne logistike.
 Ker je delo v pomorskih agencijah in logističnih podjetjih za mlade zanimivo, dinamično in pol-

no vsakdanjih novih izzivov.
 Ker koprsko pristanišče predstavlja najkrajšo transportno pot med Daljnim vzhodom in Sre-

dnjo Evropo, zato ima logistika v Sloveniji in na Obali velik potencial.
 Ker je Koper največje kontejnersko pristanišče v severnem Jadranu z ambicioznimi načrti, ki 

jih bo s pridobitvijo drugega tira tudi uresničilo in preseglo.
 Ker želiš v bodočnosti opravljati delo pomorskega agenta ali ladijskega posrednika.
 Ker je izvedba programa tesno povezana z delodajalci in po končanem šolanju ne bo težav z 

zaposlitvijo.
 Ker te bo program usposobil za raznoliko delo na področju pomorske agenture, menedžmen-

ta, transporta, špedicije in skladiščenja.
 Ker bodo tvoja znanja prenosljiva tudi na druga področja.
 Ker nas podpira Zveza pomorsko-prometnih agencij Slovenije, ki potrebuje srednješolsko izo-

bražen kader s poznavanjem logistike prometnih tokov.
 Ker na Obalnem področju deluje več kot 70 različnih logističnih podjetij, ki svoj promet letno 

povečujejo in potrebujejo nove zaposlene.

KAKO POSTATI POMORSKI AGENT ALI LADIJSKI POSREDNIK? 
VPIŠI SE V PROGRAM LOGISTIČNI TEHNIK.

Logistiko srečamo na vsakem koraku. Takoj 
ko zapustimo varno zavetje doma, se sreča-
mo s prometom, obiščemo trgovino, se z av-
tobusom odpeljemo v šolo. Vse poteka zelo 
organizirano, po predpisih ali dogovorih, ki jih 
spoštujemo. Za to da je vse v nekem redu in 
tako kot mora biti, je odgovorna dobra logisti-
ka. 4-letni srednješolski strokovni program 
Logistični tehnik nas usposobi za organi-
zacijo varnega, okolju prijaznega, hitrega in 
gospodarnega pretoka oseb in blaga v lokal-
nem in globalnem prostoru. Nauči nas, kako 
najhitreje, najceneje in najvarneje pripeljati 
blago ali potnike na cilj. 

Kar 90 % mednarodne trgovine se opravi po morju, torej je to pravi naslov za vznemirja-
jočo kariero v logistični verigi. Pomemben del te verige predstavlja poklic pomorskega 
agenta in ladijskega posrednika (ship brokerja), za katera usposabljamo v odprtem delu 
našega izobraževalnega programa. Spoznali boste osnove pomorskega agencijskega 
posla, pomorsko upravno pravo, osnove trgovskega in finančnega poslovanja, osnove an-
gleške pomorske terminologije ter pogodbe o izkoriščanju ladij. 

MOŽNOST ŠTIPENDIJE
Logistika je ena od najhitreje rastočih panog 
gospodarstva in ponuja možnost hitre zaposli-
tve, tako v domačih/lokalnih/državnih podje-
tjih, kot pri predstavnikih tujih globalistov, ki 
vedno več vlagajo v razvoj logistike v Kopru in 
v Sloveniji (transport, špedicija, skladiščenje, 
načrtovanje prometnih in logističnih tokov).

Izučenemu logističnemu tehniku se odpirajo 
možnosti za privlačna delovna mesta tudi v 
državnih institucijah, kot so carina, promet, 
infrastruktura. Naša šola sodeluje s podjetji, 
tako da sta praksa in stik z bodočimi deloda-
jalci zagotovljena. Dijaki, ki se v času prakse 
izkažejo, dobijo možnosti takojšnje zaposli-
tve. Delodajalci za šolanje dijakov ponujajo 
tudi štipendije. 


