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Celje, 16. 6. 2014 
   Številka:  118/14/KK 

 
 

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

dne  16.6. 2014 
 
 

 
Komisija za študijske zadeve FL UM je soglasno sprejela naslednje sklepe: 

 

1) Nadaljevanje študija po prekinitvi 

 

SKLEP 3: 

V študijskem letu 2013/2014 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 2013/2014 

1. 20001777 UN - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Logistika in njeni podsistemi (7 ECTS) 

2. 20010025 VS - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Statistične metode v logistiki (7 ECTS)  

3. 20022530 VS - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (24 ECTS) 

 

SKLEP 4: 

V študijskem letu 2013/2014 lahko študenti nadaljujejo s študijem po prekinitvi s tem, da 
opravijo obveznosti kot sledi:  

 

z. št. Vpisna 
številka 

Vrsta 
študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2013/2014 

1. 20004338 UN - Diplomska naloga (6 ECTS) 
Za 2. letnik: 
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- Osnove pravne teorije (7 ECTS)  

2. 21001543 MAG - IRD II (9 ECTS) 
- Magistrsko delo (9 ECTS) 
- Management programa in portfolia 

projektov(7 ECTS) 
- Management tehnoloških mrež (7 ECTS) 
- Projektni management v virtualnih 

dinamičnih organizacijah (7 ECTS) 

 

 

2) Priznavanje opravljenih izpitov 

 

SKLEP 5: 

(vpisna št. 20030564) SE DELNO PRIZNAJO obveznosti pri predmetu RAVNANJE Z ZAPOSLENIMI 
(8 ECTS) na visokošolskem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika. 
Študent mora opraviti še pisni izpit iz dveh poglavij Načrtovanje in izbira kadrov in Psihološka 

pogodba zaposlenih ter izdelati seminarsko nalogo v skladu z navodili.     

 

SKLEP 6: 

(vpisna št. 20028693) SE DELNO PRIZNAJO obveznosti pri predmetu RAVNANJE Z ZAPOSLENIMI 
(8 ECTS) na visokošolskem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika. 
Študent mora opraviti še pisni izpit iz dveh poglavij Načrtovanje in izbira kadrov in Psihološka 

pogodba zaposlenih ter izdelati seminarsko nalogo v skladu z navodili.     

 
SKLEP 7: 

(vpisna št. 20028455) SE DELNO PRIZNAJO obveznosti pri predmetu RAVNANJE Z ZAPOSLENIMI 
(8 ECTS) na visokošolskem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika. 
Študent mora opraviti še pisni izpit iz dveh poglavij Načrtovanje in izbira kadrov in Psihološka 

pogodba zaposlenih ter izdelati seminarsko nalogo v skladu z navodili.     

 
SKLEP 8: 

(vpisna št. 20029825) obveznosti pri predmetu OPTIMIZACIJSKE METODE V LOGISTIKI (8 ECTS) 
na visokošolskem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika NE 

PRIZNAJO.      

 
SKLEP 9: 

(vpisna št. 20028693) se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu PRAVO V LOGISTIKI (8 

ECTS) na visokošolskem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.  

 
SKLEP 10: 

(vpisna št. 20030564) se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu PRAVO V LOGISTIKI (8 

ECTS) na visokošolskem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.  

 
 
3.) Opravljanje praktičnega usposabljanja  

SKLEP 11: 

(vpisna št. 20002893) SE ODOBRI predčasno opravljanje praktičnega usposabljanja. 
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Obravnava prošenj študentov pred vpisom 

 

SKLEP 12: 

Prošnje študentov za vpis v študijsko leto 2014/2015 se oddajo po naslednjem razporedu:   

-prošnje za podaljšanje absolventskega staža (ABS), ponavljalci in osebe brez statusa-evidenčni 
vpis (EV), ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji letnik  najkasneje do 5. 8.2014; 

-prošnje za napredovanje v višji letnik/ponavljanje najkasneje do 5.9.2014; 

Vse prošnje prispele po 5. septembru 2014, navedenem v tem sklepu se kot prepozno prispele s 

sklepom zavržejo. 

 

SKLEP 13:  

Prošnje za evidenčni vpis – osebe brez statusa oddajo na KŠZ od 1. 10.2014 dalje. 

 
SKLEP 14: 

KŠZ predlaga Senatu FL UM, da študenti Fakultete za logistiko UM, ki nadaljujejo s študijem po 
prekinitvi »po starih predmetnikih« in imajo  za opraviti še samo obveznosti iz ZAKLJUČNEGA 
DELA na 1. ali 2. stopnji študija, morajo oddati prijavo teme do 15. septembra 2014, v 
nasprotnem primeru KŠZ določi obveznosti, ki jih mora študent opraviti. Prošnje oddajo v 

referat za študentske zadeve.  

 

SKLEP 16: 
KŠZ predlaga Senatu FL UM potrditev, da se diplomantom višješolskega strokovnega študijskega 
programa LOGISTIČNO INŽENIRSTVO, ki izpolnjujejo pogoje o prehodih in se vpišejo v 2. letnik 
visokošolskega  strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika 1. stopnje FL 
UM, se priznajo naslednji izpiti 1. letnika: 
- Tuji jezik v logistiki I (6 ECTS), 
- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS)  delno prizna, 
- Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS)  delno prizna, 
- Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS) delno prizna.  
 
Kandidati morajo opraviti naslednje diferencialne izpite 1. letnika: 
- Osnove logistike (3 ECTS) 
- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS)  delno, 
- Osnove teorije sistemov (7 ECTS), 
- Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki (6 ECTS), 
- Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) delno, 
- Oskrbovalne verige (7 ECTS), 
- Osnove logističnih tehnik in tehnologij (8 ECTS), 

- Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS) delno. 

      

SKLEP 17 :  
KŠZ predlaga Senatu FL UM potrditev, da se diplomantom višješolskega strokovnega študijskega 
programa MEHATRONIKA, ki izpolnjujejo pogoje o prehodih in se vpišejo v 2. letnik 
visokošolskega  strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika 1. stopnje FL 
UM , 
se priznajo naslednji izpiti 1. letnika: 
- Tuji jezik v logistiki I (6 ECTS), 

- Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS), 
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- Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS). 
 
Kandidati    morajo opraviti naslednje diferencialne izpite 1. letnika: 
- Osnove logistike (3 ECTS), 
- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS), 
- Osnove teorije sistemov (7 ECTS), 
- Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki (6 ECTS), 
- Oskrbovalne verige (7 ECTS), 

- Osnove logističnih tehnik in tehnologij (8 ECTS). 

 

SKLEP 18: 
KŠZ predlaga Senatu FL UM potrditev, da se diplomantom višješolskega strokovnega študijskega 
programa EKONOMIST, ki izpolnjujejo pogoje o prehodih in se vpišejo v 2. letnik visokošolskega  
strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika 1. stopnje  FL UM,  
se  priznajo naslednji izpiti 1. letnika: 
-  Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS), 
-  Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS)  delno prizna, 
-  Tuji jezik v logistik  I (6 ECTS) delno prizna.  
 
Kandidati  morajo opraviti naslednje diferencialne izpite 1. letnika: 

- Osnove logistike (3 ECTS), 

- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS), 

- Osnove teorije sistemov (7 ECTS), 

- Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki (6 ECTS), 

- Oskrbovalne verige (7 ECTS), 

- Osnove logističnih tehnik in tehnologij (8 ECTS), 

- Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) delno, 

- Tuji jezik v logistik I (6 ECTS) delno . 

 

SKLEP 19:  
KŠZ predlaga Senatu FL UM potrditev, da se diplomantom višješolskega strokovnega študijskega 
programa PROMET, ki izpolnjujejo pogoje o prehodih in se vpišejo v 2. letnik visokošolskega  
strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika 1. stopnje FL UM,  
se  priznajo naslednji izpiti 1. letnika: 
-  Tuji jezik v logistiki I (6 ECTS), 
-  Osnove logističnih tehnik in tehnologij (8 ECTS), 
-  Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS), 
-  Osnove matematičnih metod 1(8 ECTS) delno prizna, 
-  Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) delno prizna, 
-  Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki (6 ECTS) delno prizna, 
 
Kandidati morajo opraviti  naslednje diferencialne izpite 1. letnika 

- Osnove logistike (3 ECTS), 

- Osnove teorije sistemov (7 ECTS), 

- Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) delno, 

- Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki(6 ECTS) delno, 

- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) delno, 

- Oskrbovalne verige (7 ECTS). 

 

 

Referat za študentske zadeve FL UM 


