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PROGRAM USPOSABLJANJA 
DISPONENT 

 
 
Program je razdeljen na 4 module in skupno obsega 30 pedagoških ur usposabljanja. Po koncu 
usposabljanja sledi izpit, ki je sestavljen iz dveh delov, teoretičnega in praktičnega.  
 

1. MODUL: Komunikacija in programska oprema v prometni pisarni 

1.1. Komunikacija v prometni pisarni (komunikacija in timsko delo disponenta) 

1.1.1. Uporaba komunikacijskih spretnosti za organizirano delo prometne pisarne 

1.1.2. Razvijanje veščin vodenja in timskega dela prometne pisarne 

1.2. Uporaba informacijsko-komunikacijske in programske opreme v prometni pisarni 

1.2.1. Poznavanje spletnih borz prevozov (TimoCom) 

1.2.2. Uporaba sistema za upravljanje voznega parka (sledilno – komunikacijske naprave) 

1.2.3. Uporaba sistema za vodenje transportne dokumentacije (Milenij, Infotrans ipd) 

 

2. MODUL: Zakonodaja 

2.1. Osnovni pojmi prevozne pogodbe 

2.2. Odgovornost nakladanja (odgovornost lastnika, odgovornost pošiljatelja, odgovornost 
naročnika) 

2.3. Pravna pravila prevoza nevarnih snovi v vseh panogah prevozne dejavnosti 

2.4. Pravila uporabe INCOTERMS klavzul 

2.5. Incoterms z novostmi 

2.5.1. Instrument kupo-prodajne pogodbe 

2.5.2. Cilj transportnih klavzul incoterms 

2.5.3. Uporaba klavzul incoterms 

2.5.4. Sestava in število klavzul incoterms 2020 

2.5.5. Skupine klavzul 

2.5.6. Sestavni deli klavzul 

2.5.7. Najpomembnejše novosti incoterms 2020 

2.5.8. Incoterms – mednarodne transportne klavzule 

2.5.8.1. Hitri pregled klavzul v preglednici 
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2.5.8.2. Opisni pregled klavzul 

2.5.9. Povzetek izrazov incoterms 2020 

2.5.10. Prehod tveganja v skladu z incoterms 2020 

2.6. Splošne značilnosti transportnih zavarovanj 

2.7. Obveznosti pogodbenih strank pri prevozu tovora in oseb po cestah 

2.8. Omejitve odgovornosti strank pri prevozni pogodbi do določenega zneska 

2.9. Transportna zavarovanja v cestnem prevozu 

2.10. Špediterska pogodba/ CMR konvencija 

2.11. Poznavanje socialne zakonodaje (Zakon o mobilnih delavcih, Uredba) 

 

3. MODUL: Izvedba prevoznega procesa 

3.1. Načrtovanje in izvedba prevoznega procesa 

3.1.1. Kaj je to transport ? 

3.1.2. Kaj je to promet?  

3.1.3. Kaj je to logistika ? 

3.1.4. Transportna pot 

3.1.5. Vrste transporta 

3.1.6. Delitev transporta 

3.1.7. Transportna storitev 

3.1.8. Transportne možnosti 

3.1.8.1. Pomorski transport 

3.1.8.2. Rečni transport 

3.1.8.3. Zračni transport 

3.1.8.4. Kopenski transport 

3.1.9. Organizacija in izvajanje transporta blaga 

3.1.10. Transportni sistemi 

3.1.11. Značilnosti posameznih vrst transporta 

3.1.11.1. Značilnosti železniškega transporta 

3.1.11.2. Značilnosti cestnega transporta 

3.1.11.3. Značilnosti rečnega transporta 

3.1.11.4. Značilnosti zračnega transporta 
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3.1.11.5. Značilnosti pomorskega transporta 

3.1.12. Transportna sredstva  

3.1.13. Transportna embalaža in varovanje tovora 

3.1.14. Transportna infrastruktura 

3.1.15. Transportne poti 

3.1.16. Transportni terminali 

3.1.17. Vrste transportnih terminalov 

3.1.18. Odločanje o transportu 

3.1.19. Cilji odločanja o transportu 

3.1.20. Kvaliteta transporta 

3.1.21. Sprejemanje transportnih odločitev 

3.1.22. Postopki disponiranja transportnih storitev v vhodnem/izhodnem logističnem toku - 
Disponiranje vozil 

3.1.23. Disponiranje 

3.1.24. Opis dela disponenta 

3.1.25. Orodja za delo disponenta 

3.1.26. Procesi disponiranja / fizična distribucija 

3.1.27. Pridobitev naročil s strani kupcev/pošiljateljev 

3.1.28. Prevzem / oddaja naročila 

3.1.29. Obdelava naročila 

3.1.30. Naročanje prevoza / oddaja naročil 

3.1.31. Priprava prevozne poti 

3.1.32. Izbira vozil glede na naročilo – poznavanje tovornega prostora in oprema  

3.1.33. Odprema blaga in nakladanje kamiona 

3.1.34. Virtualno polnjenje nakladalnih prostorov 

3.1.35. Reševanje težav in sporov 

3.1.36. Reševanje konfliktnih situacij na delovnem mestu 

3.1.37. Upravljanje transporta v pogojih zunanjih izvajalcev in izbor izvajalcev 

3.1.38. Proces izbora zunanjih izvajalcev 

3.1.39. Polne pošiljke 

3.1.40. Delne pošiljke / strategija  navzkrižnega    pretovarjanja 
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3.1.41. Zbirniki 

3.1.42. Paketna ali ekspresna dostava 

3.1.43. Pojmi in postopki integriranih načinov transporta 

3.1.44. Integralnost cestnega prometa 

3.1.45. Osnovni razlogi integriranja 

3.1.46. Obračun 

3.1.47. Transportne tarife 

3.1.48. Posebnosti tarif 

3.1.49. Transportni stroški 

 

4. MODUL: Carinjenje 

4.1. Carinski postopki 

4.1.1. Uvoz blaga in sprostitev v prost promet 

4.1.1.1. Uvozna dispozicija 

4.1.1.2. Uvozna carinska deklaracija 

4.1.1.3. Izpolnjevanje uvozne carinske deklaracije 

4.1.2. Carinski postopek 40 

4.1.3. Carinski postopek 42 

4.1.4. Izvozno carinjenje 

4.1.5. Tranzitni postopek 

4.1.6. Poenostavljeni postopki carinjenja (hišni, nepopolni, poenostavljen  itd) 

 

 

Preverjanje znanja :  

Teoretično (pisno) in praktično preverjanje znanja s simulacijo praktičnega primera transporta blaga. 
 


