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      SKLEPI 

5.  redne  seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne 20.6.2018 

 
 
 

Ad 2) Prošnje študentov; 

 
 

Nadaljevanje študija po prekinitvi 

 
SKLEP 3: 
V študijskem letu 2017/2018  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v ABS, s tem da opravijo 
obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2017/2018 

1. 20029188 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 

 
 

SKLEP 4: 
V študijskem letu 2017/2018  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 2017/2018 

1. 20028455 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Upravljanje projektov (6 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranje logističnih 

procesov (6 ECTS) 
- Angleški jezik v logistiki 2(6 ECTS)-PRIZNANO 
- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS)-

PRIZNANO 
- Osnove statistike v logistiki (7 ECTS)-DELNO 

PRIZNANO 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS)-PRIZNANO 

 

Priznavanje opravljenih izpitov 
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SKLEP 5: 

/vpisna 20028455) se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu OSNOVE MATEMATIČNIH METOD 2 (8 ECTS) na 
visokošolskem strokovnem študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika. 

SKLEP 6: 

/vpisna 20028455) se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu PRAKTIČNO USPOSABLJANJE (20 ECTS) na 
visokošolskem strokovnem študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika. 

SKLEP 7: 

/vpisna 20028455) se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu STROKOVNA LOGISTIČNA TERMINOLOGIJA IN 
SPORAZUMEVANJE V ANGLEŠČINI 2 (6 ECTS) na visokošolskem strokovnem študijskem programu Gospodarska 
in tehniška logistika. 

SKLEP 8: 

/vpisna 20028455) se DELNO priznajo obveznosti pri predmetu OSNOVE STATISTIKE V LOGISTIKI  (7 ECTS) na 
visokošolskem strokovnem študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika. Študent mora opraviti še 
poglavja iz Normalna porazdelitev in vzorčenje. 

 

SKLEP 9: 

/vpisna 20038687) se DELNO priznajo obveznosti pri predmetu EKONOMIKA V LOGISTIKI (8 ECTS) na 
univerzitetnem študijskem programu Logistika sistemov. Študentka mora opraviti še obveznosti iz poglavij: Trg 
povpraševanje in ponudba, Kalkulacije- teoretični in računski del. 

SKLEP 10: 

  /vpisna 20038687) se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu MATEMATIČNE METODE 1 (8 ECTS) na 
univerzitetnem študijskem programu Logistika sistemov.  

SKLEP 11: 

se NE priznajo obveznosti pri predmetu KVANTITATIVNO MODELIRANJE V LOGISTIKI (8 ECTS) na univerzitetnem 
študijskem programu 1. stopnje Logistika sistemov.  

SKLEP 12: 

se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu MEHATRONSKI SISTEMI V LOGISTIKI (6 ECTS) na univerzitetnem 
študijskem programu 1. stopnje Logistika sistemov. 

SKLEP 13: 

se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu MANAGEMENT TRAJNOSTNIH OSKRBOVALNIH VERIG (6 ECTS) na 
univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Logistika sistemov.  

SKLEP 14: 

se DELNO priznajo obveznosti pri predmetu MATEMATIČNE METODE 1(8 ECTS) na univerzitetnem študijskem 
programu 1. stopnje Logistika sistemov. Kandidat mora opraviti še poglavje iz Matrik.  

 

Prošnje za opravljanje izpitov višjega letnika 

 

SKLEP 15:   

Študentu/ki (vpisna 20036515) se na podlagi 8. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju 
znanja na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2017/2018 DOVOLI opravljanje izpitov višjega 
letnika iz predmetov Osnove matematičnih metod 2, Uporaba optimizacijskih metod v logistiki, 
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Transport v logističnem sistemu, Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 
2, Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige in Ravnanje z zaposlenimi. 

 

 

Ad 4.) Obravnava prošenj pred vpisom; 

 

Soglasno se sprejeme: 

SKLEP 18: 

Prošnje študentov za vpis v  višji letnik, za ponavljanje ter za podaljšanje absolventskega staža (ABS) za študijsko 
leto 2018/2019 se oddajo najkasneje do 3. septembra 2018. Vse prošnje prispele po 3. septembru 2018, 
navedenem v tem sklepu se kot prepozno prispele s sklepom zavržejo.  

Prošnje za evidenčni vpis – osebe brez statusa se oddajo na KŠZ od 1. 10.2018 dalje. 

Senatu FL UM predlagamo potrditev. 

 

 

 

 

SKLEP 20: 

Fakulteta za logistiko UM Celje 

Program uvajalnega dneva Petek, 28. 9. 2018 

 

 

- Predstavitev knjižnice Fakultete za logistiko – Delavnica Priprava pisnih 

del in iskanje po elektronskih informacijskih virih  

 
- Predstavitev dela laboratorijev Fakultete za logistiko – Delavnica »Izzivi 

logistike«   

 

 10.00 -12.00 

Predavalnica P 003 

 

 

 

10.00 – 12.00 

                Predavalnica P 101 

- Pozdrav dekana (prof. dr. Bojan Rosi) 
- O Fakulteti za logistiko (prodekanica za izobraževalno dejavnost,prof. dr. 

Maja Fošner, prodekan za znanstveno-raziskovalno delo, izr.prof. dr. Tomaž 

Kramberger)  
- Nasveti in informacije o študiju  
- IT storitve Univerze v Mariboru  
- Kdo smo tutorji in kaj počnemo? (študenti Tutorji FL) 

Ponedeljek, 1.10.2018 

 

Predavalnica P 101 

 

 

 
 

 


