
Zakaj bi se vpisal v program 
Logistični tehnik?

● ker je delo zelo dinamično in raznoliko 
● ker je to eden najbolj iskanih poklicev v 

Evropi
●

● ker je program aktualen
● ker omogoča študijske izmenjave, torej 

strokovna potovanja

  Šolski center Nova Gorica
Strojna, prometna in 

lesarska šola

Erjavčeva 4a
5000  Nova Gorica

Tajništvo 
05/62 05 702

Šolska svetovalna služba
05/62 05 722

Elektronski naslov 
spls@scng.si

Spletna stran 
spls.scng.si

Logistični tehnik



O šoli in pouku

● Pouk poteka v sodobno opremljenih 
učilnicah in delavnicah. 

● Dijaki lahko svoje zanje in veščine dokažejo 
na tekmovanjih s področij stroke, športa in 
splošnih predmetov. 

● Dijaki svoj prosti čas radi preživljajo v dobro 
založeni šolski knjižnici. 

● V mednarodne izmenjave se lahko vključijo 
dijaki, ki želijo svojo stroko spoznati tudi v 
tujini in stkati nove vezi. 

Česa se bom naučil? 

Zaključek izobraževanja

Šolanje se zaključi s poklicno maturo:
● pisni in ustni izpit iz slovenščine
● pisni in ustni izpit iz logistike
● pisni in ustni izpit iz angleškega jezika ali 

matematike
● izdelek ali storitev z zagovorom

Možnosti nadaljnjega izobraževanja
ali zaposlitve

● višješolski ali visokošolski strokovni 
programi

● univerzitetni programi z opravljenim 5. 
maturitetnim predmetom

● zaposlitev v transportnih podjetjih, 
špedicijski dejavnosti, logističnih sistemih, 
vojski, policiji

● Razvijal bom kulturo sožitja med udeleženci 
v prometu, logistiki ter ostalih dejavnostih.

● Premišljeno se bom odločal o optimizaciji 
transporta. 

● Znal bom uporabljati in izpolnjevati 
transportno dokumentacijo. 

● Uspešno bom uporabljal informacijsko-
komunikacijske tehnologije. 

● Spoznaval bom pozitivni odnos do prometa, 
upoštevajoč področje varnosti, človeških 
virov, varovanja okolja in zdravja ljudi. 

● Naučil se bom kritičnega presojanja in 
odgovornega ravnanja na svojem delovnem 
področju. 

Splošnoizobraževalni predmeti 

Slovenščina 487 ur

Matematika                             408 ur

Angleščina                           417 ur

Italjanščina 204 ur

Umetnost 70 ur

Zgodovina                    102 ur

Geografija                 70 ur

Sociologija              70 ur

Fizika 140 ur

Kemija  70 ur

Športna vzgoja      340 ur

Strokovni moduli 

Tehnologija blagovnih tokov 204 ur

Tehnologija komuniciranja                       204 ur

Podjetništvo in gosp. poslovanje   170 ur

Transportna sredstva       238 ur

Logistika tovornih tokov   442 ur

Izbirni strokovni moduli

Mednarodna blagovna menjava 204 ur

Logistika potniških tokov 102 ur

Drugo

Praktični pouk v šoli 568 ur

Prakt. usposab. z delom pri delod. 152 ur

Interesne dejavnosti    352 ur

Odprti kurikulum    578 ur

Skupaj                                240 kt                           4922 ur

Predmetnik
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