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IZPISI SKLEPOV 
14.  redne  seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 

dne  23.10. 2019 
 
 

 

 

Ad2)Prošnje študentov; 

 

Nadaljevanje študija po prekinitvi 

 
Študenti, ki so študij na Fakulteti za logistiko prekinili in jim je potekel status, niso pa še opravili predpisanih 
študijskih obveznosti in želijo nadaljevati z opravljanjem le teh oddajo prošnjo na Komisijo za študijske zadeve.  
V skladu s spremembami študijskih programov Fakultete za logistiko UM se jim določijo obveznosti, ki jih 
morajo opraviti, če želijo zaključiti študij. 
 

SKLEP 3: 
V študijskem letu 2019/2020 lahko študenti nadaljujejo s študijem po prekinitvi v 1. letniku, s tem da opravijo 
obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2019/2020 

1. 20034386 VS - Osnove logističnih procesov (6 ECTS) 
- Nemški jezik v logistiki 1 (6 ECTS)  
- Osnove teorije sistemov (7 ECTS) 

2. 21008117 MAG - Informacijska podpora logističnim sistemom (7 ECTS) 
- Management življenjskega cikla oskrbovalnih verig (8 ECTS) 
- Mestna logistika in mobilistika (7 ECTS) 
- Napredni geografski informacijski sistemi (8 ECTS) 
- Organizacijska kultura (7 ECTS) 

3. 20039848 VS - Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 
- Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS) 
- Osnove mehatronike v logistiki (6 ECTS) 

4. 21007707 MAG - Informacijska podpora logističnim sistemom (7 ECTS) 
- Management življenjskega cikla oskrbovalnih verig (8 ECTS) 
- Mestna logistika in mobilistika (7 ECTS) 
- Napredni geografski informacijski sistemi (8 ECTS) 
- Obvladovanje vrednostne verige v logistiki (7 ECTS) 

5. 20039523 UN - Matematične metode 1 (8 ECTS) 
- Mehatronski sistemi v logistiki (6 ECTS) 
- Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleškem 

jeziku 1 (6 ECTS) 
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6. 20039730 VS - Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS) 

- Sodobne logistične tehnologije (8 ECTS) 

7. 20037475 VS - Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 
- Informatika in informacijska varnost v logističnih procesih 

(4 ECTS) 
- Osnove računalništva v logistiki (4 ECTS) 

8. 20032119 UN - Matematične metode 1 (8 ECTS) 
- Mehatronski sistemi v logistiki (6 ECTS) 
- Uvod v logistiko (3 ECTS) 
- Načela logističnih aktivnosti (8 ECTS) 

9. 20037884 VS - Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 
- Osnove mehatronike v logistiki (6 ECTS) 
- Osnove teorije sistemov (7 ECTS) 

 
 
 
SKLEP 4:  
V študijskem letu 2019/2020  lahko študenti nadaljujejo s študijem po prekinitvi v 2. Letniku, s tem da opravijo 
obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2019/2020 

1. 20036881 VS - Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 

Za 1. letnik: 

- Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS) 

- Osnove teorije sistemov (7 ECTS) 

2. 20035633 VS - Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Osnove prostorskega modeliranja  (7 ECTS) 
- Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v 

angleščini 2(6 ECTS) 
- Uporaba optimizacijskih metod v logistiki (8 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (6 ECTS) 
- Ravnanje z zaposlenimi (6 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 

Za 1. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 
- Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki (6 ECTS) 

3. 20027911 VS - Uporaba optimizacijskih metod v logistiki (8 ECTS) 
-  Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v 

angleščini 2(6 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 

4. 21005758 MAG - Magistrsko delo (20 ECTS) 
- Raziskovalno delo (10 ECTS) 

5. 21006081 MAG - Magistrsko delo (20 ECTS) 
- Raziskovalno delo (10 ECTS) 

6. 20037396 VS - Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v 
angleščini 2(6 ECTS) 

- Transport v logističnem sistemu (7 ECTS) 
- Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige (6 ECTS) 

Za 1. letnik: 

- Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v 
angleščini 1(6 ECTS) 

7. 20008444 UN - Matematične metode 2 (8 ECTS) 
- Transportna logistika (7 ECTS) 
- Kvantitativno modeliranje v logistiki (8 ECTS) 
- Geografski informacijski sistemi (7 ECTS) 
- Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleškem 

jeziku 2 (6 ECTS) 
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- Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje (6 ECTS) 
- Statistično modeliranje v logistiki (6 ECTS) 
- Upravljanje s človeškimi viri v logistiki (6 ECTS) 
- Poslovni procesi v logističnih sistemih (6 ECTS)  

8. 20036247 UN - Matematične metode 2 (8 ECTS) 
- Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleškem 

jeziku 2 (6 ECTS) 
- Statistično modeliranje v logistiki (6 ECTS) 

Za 1. letnik: 

- Matematične metode 1 (8 ECTS) 
- Mehatronski sistemi v logistiki (6 ECTS) 

9. 20038098 VS - Uporaba optimizacijskih metod v logistiki (8 ECTS) 
Za 1. letnik: 

- Osnove mehatronike v logistiki (6 ECTS) 

10. 20036504 VS - Uporaba statističnih metod v logistiki (6 ECTS) 
Za 1. letnik: 

- Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS) 

11. 20032557 VS - Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (7 ECTS) 

Za 1. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 

12. 20036937 VS - Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (6 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
- Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige (6 ECTS) 

Za 1. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 

13. 20037149 VS - Osnove prostorskega modeliranja  (7 ECTS) 
- Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v 

angleščini 2(6 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (6 ECTS) 
- Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige (6 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
- Transport v logističnem sistemu (7 ECTS) 

14. 20035587 VS - Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (7 ECTS) 
- Uporaba optimizacijskih metod v logistiki (8 ECTS) 

Za 1. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 

15. 20038485 VS - Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (6 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
- Osnove prostorskega modeliranja  (7 ECTS) 
- Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v 

angleščini 2(6 ECTS) 
- Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige (6 ECTS) 

Za 1. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 

16. 20035457 VS - Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v 

angleščini 2(6 ECTS) 
Za 1. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 
- Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v 

angleščini 1(6 ECTS) 

17. 20035385 UN - Matematične metode 2 (8 ECTS) 
- Nemški jezik v logistiki 2 (6 ECTS) 
- Statistično modeliranje v logistiki (6 ECTS) 
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Za 1. letnik: 

- Matematične metode 1 (8 ECTS) 
- Mehatronski sistemi v logistiki (6 ECTS) 

18. 21007394 DR - Znanstveni članki in raziskovalni projekti (6 ECTS) 
- Individualno raziskovalno delo III (24 ECTS) 
- Individualno raziskovalno delo IV (30 ECTS) 

 
 
SKLEP 5: 
V študijskem letu 2019/2020  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v 3. letniku, s tem da opravijo 
obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2019/2020 

1. 20037068 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v 

angleščini 2(6 ECTS) 

2. 20028693 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

3. 20035082 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

4. 20025788 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

5. 20027838 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

6. 20034720 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (14 ECTS) 

5. 20034717 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Uporaba statističnih metod v logistiki (6 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 

6. 20036898 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 

7. 20033637 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja logističnih procesov (6 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (6 ECTS) 

8. 20009809 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja logističnih procesov (6 ECTS) 
- Osnove prava in zavarovanja v logistiki (6 ECTS) 
- Zelene tehnologije v logističnih procesih (6 ECTS) 
- Poslovni informacijski sistemi v logistiki (6 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Transport v logističnem sistemu (6 ECTS) 
- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Osnove prostorskega modeliranja (7 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 

9. 20031318 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
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- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (6 ECTS) 

10. 20039639 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 
- Elektronsko poslovanje v logistiki (6 ECTS) 
- Transportna ekonomika (6 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Osnove prostorskega modeliranja (7 ECTS) 

11. 20024284 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 
- Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje (6 ECTS) 

12. 20017574 VS - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 
- Embaliranje (8 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (24 ECTS) 

Za 2. letnik : 

- Tarifni sistemi (6 ECTS) 

13. 20014649 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (14 ECTS) 
- Uvod v raziskovalno delo (6 ECTS) 
- Načrtovanje distribucijske logistike (6 ECTS) 
- Vzpostavitev in presoja trajnostnih oskrbovalnih verig (6 

ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Napredno modeliranje v logistiki (6 ECTS) 
- Upravljanje s človeškimi viri v logistiki (6 ECTS) 
- Kvantitativno modeliranje v logistiki (8 ECTS) 
- Geografski informacijski sistemi (7 ECTS) 
- Poslovni procesi v logističnih sistemih (6 ECTS) 

14. 20029058 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 

15. 20027764 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 
-  

16. 20030665 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 

17. 20024587 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Vodenje projektov v logistiki (5 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja logističnih procesov (6 ECTS) 
- Embaliranje (6 ECTS) 
- Zelene tehnologije v logističnih procesih (6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

18. 20034427 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Vodenje projektov v logistiki (5 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja logističnih procesov (6 ECTS) 
- Embaliranje (6 ECTS) 
- Zelene tehnologije v logističnih procesih (6 ECTS) 
- Poslovni informacijski sistemi v logistiki (6 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Uporaba statističnih metod v logistiki (6 ECTS) 
- Osnove prostorskega modeliranja (7 ECTS) 
- Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige (6 ECTS) 

19. 20005445 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 
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Za 2. letnik: 

- Napredno modeliranje v logistiki (6 ECTS) 

20. 20030133 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Uporaba statističnih metod v logistiki (7 ECTS) 
- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 

21. 20036696 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 

22. 20031321 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 

23. 20035008 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (14 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Matematične metode 2 (8 ECTS) 
- Statistično modeliranje v logistiki (6 ECTS) 

24. 20036386 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

25. 20030791 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Statistično modeliranje v logistiki (7 ECTS) 

26. 20022484 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Operacijske raziskave v logistiki (8 ECTS) 
Za 1. letnik: 

- Matematične metode v logistiki 2 (5 ECTS) 

27. 20035037 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 
- Vodenje projektov (5 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja logističnih procesov (6 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Strok. log. Terminologija in sporazumevanje v angleščini 

2(6 ECTS) 

28. 20003065 VS - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (24 ECTS) 
- Skladiščno poslovanje (6 ECTS) 

29. 20015668 UN - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 
- Osnove ekonomske teorije (8 ECTS) 

30. 20032850 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

31. 20012904 VS - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (24 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Angleški jezik 2 VS (4 ECTS) 
- Angleški jezik 3 VS (4 ECTS) 

  
 
SKLEP 6:  
V študijskem letu 2019/2020  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v absolventskem stažu, s tem da 
opravijo obveznosti kot sledi:  
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z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2019/2020 

1. 21006788 MAG - Magistrsko delo (20 ECTS) 
- Raziskovalno delo (10 ECTS) 

2. 20035224 

VS 

- Diplomsko delo (5 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Uporaba statističnih metod v logistiki (6 ECTS) 
- Uporaba optimizacijskih metod v logistiki (8 ECTS) 

3. 21005484 MAG - Magistrsko delo (20 ECTS) 
- Raziskovalno delo (10 ECTS) 

4. 20009823 VS - Diplomska naloga(6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (24 ECTS) 

5. 20027764 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

6. 20024145 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 

7. 20033879 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Matematične metode 2 (8 ECTS) 
- Geografski informacijski sistemi (7 ECTS) 

8. 21007473 MAG - Magistrsko delo (15 ECTS) 
- Znanstveno raziskovanje (10 ECTS) 

9.  20025715 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja logističnih procesov (6 ECTS) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Poseben status –  študenta vrhunskega športnika 

 

SKLEP 7: 
Študentu/ki (2004082), 1. letnika univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov KŠZ dodeli v 
študijskem letu 2019/2020 status študentke vrhunske športnice in s tem naslednje pravice: 

- pravica do upravičene odsotnosti od predavanj in vaj po predhodnem dogovoru z nosilcem predmeta oz. 
asistentom; 

- pravica do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o preverjanju in 
ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru.  

 

Prošnja za izdelavo zaključnega dela na magistrskem študiju v tujem jeziku  

SKLEP 8:  

Študenu/tki magistrskega študijskega programa Logistika sistemov FL, (21007596) se dovoli izdelava zaključnega 
magistrskega dela v hrvaškem jeziku v skladu s Pravilnikom o izdelavi zaključnih del vseh stopenj študija v tujem 
jeziku na Univerzi v Mariboru, tako da mora zaključno delo, izdelano v tujem jeziku vsebovati: naslov zaključnega 
dela v slovenskem in tujem jeziku, razširjen povzetek v slovenskem jeziku, ki mora obsegati najmanj 5 % celotnega 
dela (od prvega do zadnjega poglavja, brez seznama literature in virov ter prilog). 

 

 

SKLEP 9:  

Študentu/ki magistrskega študijskega programa Logistika sistemov FL, (21007606) se dovoli izdelava zaključnega 
magistrskega dela v hrvaškem jeziku v skladu s Pravilnikom o izdelavi zaključnih del vseh stopenj študija v tujem 
jeziku na Univerzi v Mariboru, tako da mora zaključno delo, izdelano v tujem jeziku vsebovati: naslov zaključnega 
dela v slovenskem in tujem jeziku, razširjen povzetek v slovenskem jeziku, ki mora obsegati najmanj 5 % celotnega 
dela (od prvega do zadnjega poglavja, brez seznama literature in virov ter prilog). 
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Opravljanje obveznosti kot drugi udeleženec izobraževanja   
 

SKLEP 10: 

KŠZ FL UM na podlagi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, št. A4/2009 – 41AG in Navodil za 
opravljanje obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih študijskih programov za druge udeležence in 
odločbe št. o 42/2013-525 TV ODOBRI kandidatki AM J. opravljanje izpitov iz predmetov visokošolskega 
strokovnega programa Gospodarska in tehniška logistika, Osnove mehatronike v logistiki, Uporaba 
optimizacijskih metod v logistiki, Osnove prostorskega modeliranja, Uporaba statističnih metod v logistiki, 
Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige kot drugi udeleženki izobraževanja na FL UM v študijskem letu 
2019/2020. 

 

SKLEP 11: 

KŠZ FL UM na podlagi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, št. A4/2009 – 41AG in Navodil za 
opravljanje obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih študijskih programov za druge udeležence in 
odločbe št. o 42/2013-525 TV ODOBRI kandidatu M.C. opravljanje izpitov iz predmetov visokošolskega 
strokovnega programa Gospodarska in tehniška logistika, Osnove mehatronike v logistiki, Uporaba 
optimizacijskih metod v logistiki, Osnove prostorskega modeliranja, Uporaba statističnih metod v logistiki, 
Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige kot drugemu udeležencu izobraževanja na FL UM v študijskem 
letu 2019/2020. 

 

SKLEP 12: 

KŠZ FL UM na podlagi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, št. A4/2009 – 41AG in Navodil za 
opravljanje obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih študijskih programov za druge udeležence in 
odločbe št. o 42/2013-525 TV ODOBRI kandidatu A.K. opravljanje izpitov iz predmetov magistrskega študijskega 
programa Logistika sistemov, 1. letnik: Optimizacija logističnih procesov, Informacijska podpora logističnim 
sistemom, Napredni geografski informacijski sistemi, Organizacijska kultura, Management življenjskega cikla 
oskrbovalnih verig, Inovativnost v logistiki in oskrbovalnih verigah, Kakovost v logistiki in oskrbovalnih verigah, 
Mestna logistika in mobilistika in Obvladovanje vrednostne verige v logistiki kot drugemu udeležencu 
izobraževanja na FL UM v študijskem letu 2019/2020. 

 

Priznavanje opravljenih izpitov 
 

SKLEP 13: 

(20039545) se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu OSNOVE PRAVA IN ZAVAROVANJA V LOGISTIKI (6 ECTS) 

na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.  

 

SKLEP 14: 

(20039545) se NE priznajo obveznosti pri predmetu Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v 

angleščini 2 (6 ECTS) na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška 

logistika.  
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Prošnja za pristop k vajam in predavanjem za izredne študente 

 

SKLEP 18:  

Študentu/ki magistrskega študijskega programa Logistika sistemov Fakultete za logistiko,  (21007965) se v 
študijskem letu 2019/2020 dovoli obiskovanje predavanj in vaj z izrednimi študenti, obveznosti iz predmetov 
mora študent opraviti v dogovoru z nosilci predmetov v skladu z rednim vpisom po študijskem programu.     

 

Zoper določitev Komisije za študijske zadeve je v roku 8 dni dopustna pritožba na Univerzitetno 

komisijo za pritožbe študentov. Odločba Univerzitetne komisije za pritožbe študentov je dokončna. 


