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Celje, 23.5. 2016 
    

 
IZPIS SKLEPOV    

20.  redne  seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne  23.5. 2016 

 
 
 

 
 
 

 

Ad 2) Prošnje študentov; 

 

Nadaljevanje študija po prekinitvi 

 

SKLEP 3: 

V študijskem letu 2015/2016  lahko študenti nadaljujejo s študijem po prekinitvi v absolventskem stažu s tem, 
da opravijo obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2015/2016 

1. 20008105 UN - Diplomska naloga ( 6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 
- Kvantitativno modeliranje v logistiki (8 ECTS) 

 

 

SKLEP 4: 

V študijskem letu 2015/2016  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 20152016 

1. 20034038 VS - Angleški jezik v logistiki 1-VS(6 ECTS) 
- Osnove logistike (3 ECTS) 
- Osnove matematičnih metod 1  (8 ECTS) 
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- Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki (6 ECTS) 

 

SKLEP 5: 

V študijskem letu 2015/2016  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 2015/2016 

1. 20030912 VS - Angleški jezik v logistiki 2 (6 ECTS) 
- Ravnanje z zaposlenimi (6 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
- Transport v logističnem sistemu (6 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (7 ECTS) 
- Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige 6 ECTS) 

Za 1. letnik: 

- Osnove mehatronike v logistiki (6 ECTS) 

 

Ad 5.) Obravnava prošenj študentov pred vpisom; 

 

SKLEP 8 : 

Prošnje za napredovanje v višji letnik, podaljšanje absolventskega staža (ABS) ter ponavljanje letnika za vpis v 
študijsko leto 2016/2017 študenti oddajo najkasneje do 5. septembra 2016; 

Vse prošnje prispele po 5. septembru 2016, navedene v tem sklepu se kot prepozno prispele s sklepom 
zavržejo. 

 

SKLEP 9 :  

Prošnje za evidenčni vpis – osebe brez statusa oddajo na KŠZ od 1. 10.2016 dalje. 

 

Zoper odločitev Komisije za študijske zadeve je v roku 8 dni dopustna pritožba na Univerzitetno komisijo za 
pritožbe študentov, katere odločitev je dokončna.  


