
 
 
 
 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa OBDELAVA PODATKOV MED PARTNERJI V 

OSKRBOVALNIH VERIGAH 

Področje tehnika 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Prometna šola Maribor 

Gregor Rak 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali 

kompetence na področju obdelave podatkov med 

partnerji v oskrbovalnih verigah. S pomočjo 

informacijskega sistema SAP ter ostalih programskih 

rešitev za izmenjavo in obdelavo podatkov med partnerji 

v oskrbovalnih verigah bodo izboljšali tehnike obdelave, 

načrtovanja in izmenjave podatkov.     

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Industrije 4.0 zahteva visoko stopnjo integracije podatkov 
med partnerji v oskrbovalnih verigah, neprekinjeno 
komunikacijo in usposobljene kadre. Upravljanje številnih 
podatkov med partnerji v oskrbovalnih verigah poteka preko 
celovitih programskih rešitev ERP.  
 
V skladu s Strategijo razvoja Slovenije 2030 dajemo poseben 
poudarek znanju in spretnostim za kakovostno življenje in 
delo. Učinkovito izobraževanje je namreč temeljni pogoj za 
konkurenčno gospodarstvo in družbeno blaginjo. Pri tem pa je 
pomembno, da se zavedamo pomena učenja digitalnih 
kompetenc in možnosti uporabe različnih programskih rešitev 
za obdelovanje in izmenjavo podatkov.  
 
Tehnologije in orodja se na tem področju skokovito razvijajo, 
zato z izvajanjem krajših programov usposabljanj za uporabo 
orodij za obdelavo in izmenjavo podatkov bistveno 
izboljšujemo učinkovitost in kakovosti dela na področju 
oskrbovalnih verig. 
  

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni, ki delajo na področju 
oskrbovalnih verig  in za potrebe delovnega procesa 
potrebujejo pridobiti kompetence na področju obdelave in 
izmenjave podatkov z uporabo informacijskega sistema SAP.    

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta. 
 
 
 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj programa so: 

• nadgrajevanje strokovnega in profesionalnega razvoja 

zaposlenega na področju uporabe IKT orodij; 



 
 
 
 

• uvoz/izvoz ter obdelava podatkov iz informacijskega 

sistema SAP; 

• timsko delo s podatki; 

• predstavitev in deljenje podatkov. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 5    

Praktični del (št. ur) 45    

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

   

Pogoji za končanje 

programa 

80% prisotnost v programu in opravljen izdelek. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa 1) uvoz/izvod podatkov iz informacijskega sistema SAP; 

2) obdelava podatkov s programskimi orodji; 

3) izmenjava podatkov in skupinsko delo s pomočjo 

orodja Office 365; 

4) predstavitev podatkov. 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 razvija spretnosti dela z informacijskim sistemom SAP; 

 razvija digitalno pismenost z orodjem Office 365; 

 pridobi znanja za obdelavo in verifikacijo podatkov; 

 pridobi znanja za skupinsko delo;  

 pridobi znanja za deljenje podatkov s poslovnimi 

partnerji preko različnih orodij;  

 pridobi znanja za samostojno nadgrajevanje znanja in 

spremljanja novosti v informacijskem sistemu SAP. 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 uporabi informacijski sistem SAP; 

 samostojno izvozi, obdela in analizira ter uvozi 

podatke v informacijski sistem SAP; 

 spremlja, dodaja in komentira podatke v orodju za 

skupinsko delo;  

 samostojno pripravlja predstavitve podatkov in 

predstavlja podatke.  

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženec: 

 samostojno obdeluje podatke in jih predstavlja; 

 učinkovito komunicira v delovnem timu;  

 sodeluje z dobavitelji pri izmenjavi podatkov. 



 
 
 
 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

 izvoz/uvoz podatkov iz informacijskega sistema SAP 

– 15 ur; 

 obdelava podatkov s programskimi orodji – 15 ur; 

 skupinsko delo – 10 ur; 

 predstavitev podatkov – 10 ur. 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Kadrovski pogoji: 

 visokošolska ali višješolska znanja s področja 

računalništva, logistike, prometa, matematike ali 

strojništva. 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  16.11.2021 DA  

Svet zavoda potrdil 11.11.2021 DA  

 

 

                                                                                                    Ravnatelj OE/direktor PŠM: 

                                                                                                       mag. Gregor Rak 

        


