
 
 

Mariborska cesta 7 
3000 Celje, Slovenija 

 

 
 

 
fl.um.si | info@fl.uni-mb.si | t +386 3 428 53 00 | f +386 3 428 53 38 | IBAN: SI56 0110 0600 0010 887 | VAT: SI 716 74705 

 
 

                  Celje, 8.3.2017 

             Številka 17/17/KK 
 

 
IZPIS SKLEPOV  

28.  redne  seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne   6.3.2017 

 
 
 

 
 

Ad 2) Prošnje študentov; 

 
 

Nadaljevanje študija po prekinitvi 

 
 
 
SKLEP 3: 
V študijskem letu 2016/2017  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v 2. letniku, s tem da opravijo 
obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2016/2017 

1. 20029173 UN - Matematične metode 2 (8 ECTS) 
- Statistično modeliranje v logistiki (7 ECTS) 
- Transportna logistika (6 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Matematične metode 1(8 ECTS) 

2. 20027911 VS - Angleški jezik v logistiki 2 (6 ECTS) 
- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
- Transport v logističnem sistemu (6 ECTS) 
- Uporaba optimizacijskih metod v logistiki (8 ECTS) 

 
SKLEP 4: 
V študijskem letu 2016/2017  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v 3. letniku, s tem da opravijo 
obveznosti kot sledi:  
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z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2016/2017 

1. 20029665 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2(8 ECTS) 

                         
 
SKLEP 5: 
V študijskem letu 2016/2017  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v absolventskem stažu, s tem da 
opravijo obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2016/2017 

1. 20026392 UN - Raziskovalno delo (20ECTS) 
- Diplomsko delo (10 ECTS) 

2. 20015828 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Pravo in zavarovanje v logistiki (6 ECTS) 
- Projektni management v logistiki (6 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 
- Razvoj trajnostnih oskrbovalnih verig (6 ECTS) 
- Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje (6 ECTS) 
- Sodobni vidiki transporta (6 ECTS) 

3. 20021159 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 

4. 20022035 VS - Diplomsko delo (10  ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja v logistiki (6 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Ravnanje z zaposlenimi (6 ECTS) 
- Transport v logističnem sistemu (6 ECTS) 
- Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige (6 ECTS) 

5. 20024918 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Planiranje in vodenje logističnega sistema (6 ECTS) 

6. 20023489 VS - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (24 ECTS) 

7. 20029188 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 

8. 20029250 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 

 
 

Priznavanje opravljenih izpitov 

 

SKLEP  6: 

 (vpisna 20036836) se V CELOTI PRIZNAJO obveznosti pri predmetu OSNOVE EKONOMIKE V LOGISTIKI (8 ECTS) 
na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.  

SKLEP 7: 

 (vpisna 20036836) se V CELOTI PRIZNAJO obveznosti pri predmetu OSNOVE MATEMATIČNIH METOD 1(8 ECTS) 
na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.  

SKLEP 8: 

 (vpisna 20036836) se V CELOTI PRIZNAJO obveznosti pri predmetu OSKRBOVALNE VERIGE (6 ECTS) na 
visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.  
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SKLEP 9: 

 (vpisna 20036863) se V CELOTI PRIZNAJO obveznosti pri predmetu Računalništvo v logistiki ( 4 ECTS) na 
univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Logistika sistemov.  

SKLEP 10: 

 (vpisna 20035806) se DELNO PRIZNAJO obveznosti pri predmetu Osnove matematičnih metod 2(8 ECTS) na 
visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.  Študent mora 
opraviti še obveznosti iz poglavja diferencialne enačbe.   

 

Poseben status – dolgotrajno bolnega študenta 

 

SKLEP 11: 
Študentki (vpisna 21007167) KŠZ odobri poseben status dolgotrajno bolnega študenta, ki zaradi 
posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje izobraževanja, ki obsegajo: 

- 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.  

 

 

 

3. 5. mednarodna Poletna šola Fakultete za logistiko; 

 

SKLEP 12:  

Komisija za študijske zadeve FL UM se seznani s programom 5. mednarodne Poletne šole »NEW SOLUTIONS 
AND INOVATIONS IN LOGISTICS AND TRANSPORTATION«, ga potrdi ter predlaga Senatu FL UM potrditev. 

 

SKLEP 13: 

Glede na obsežnost programa 5. mednarodne Poletne šole »NEW SOLUTIONS AND INOVATIONS IN LOGISTICS 
AND TRANSPORTATION« in njegovo vsebino  KŠZ  FL UM predlaga, da se kandidatom poletne šole za aktivno 
delovanje v okviru predavanj, vaj in e-vaj na podlagi izkazanih del prizna 4 ECTS. 

 

 

Zoper odločitev Komisije za študijske zadeve je v roku 8 dni dopustna pritožba na Komisijo za 
pritožbe študentov Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, katere odločitev je 
dokončna. 


