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IZPIS SKLEPOV 

16. dopisne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru 

z dne, 25.10.2021 

 

 

SKLEP 2: 

V študijskem letu 2021/2022 lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v 1. letniku , s tem da opravijo 
obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2021/2022 

1. 21004164 MAG - Napredni geografski informacijski sistemi (8 ECTS) 
- Management življenjskega cikla oskrbovalnih verig (8 

ECTS) 
- Optimizacija logističnih procesov (8 ECTS) 
- Organizacijska kultura (7 ECTS) 
- Inovativnost v logistiki in oskrbovalnih verigah (4 ECTS) 
- Kakovost v logistiki in oskrbovalnih verigah (4 ECTS) 
- Obvladovanje vrednostne verige v logistiki (7 ECTS) 
- Mestna logistika in mobilistika (7 ECTS) 

2. 21008670 MAG - Napredni geografski informacijski sistemi (8 ECTS) 
- Management življenjskega cikla oskrbovalnih verig (8 

ECTS) 
- Organizacijska kultura (7 ECTS) 
- Inovativnost v logistiki in oskrbovalnih verigah (4 ECTS) 
- Kakovost v logistiki in oskrbovalnih verigah (4 ECTS) 
- Mestna logistika in mobilistika (7 ECTS) 
- Informacijska podpora logističnim sistemom (7 ECTS) 

  

SKLEP 3:  
V študijskem letu 2021/2022  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 2021/2022  

1. 21008005 MAG - Magistrsko delo (15 ECTS) 
- Znanstveno raziskovanje (10 ECTS) 

2. 21006788 MAG - Magistrsko delo (20 ECTS) 
- Raziskovalno delo (10 ECTS) 

3. 21004119 MAG - Magistrsko delo (20 ECTS) 
- Raziskovalno delo (10 ECTS) 
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za 1. Letnik: 

- Principi modeliranja v logistiki (7 ECTS) 

4. 20041832 UN - Matematične metode 2 (8 ECTS) 
- Distribucijska logistika (7 ECTS) 
- Kvantitativno modeliranje v logistiki (8 ECTS) 
- Geografski informacijski sistemi (7 ECTS) 
- 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) 
Za 1. letnik: 

- Temelji logistike in oskrbovalnih verig (3 ECTS) 

5. 20041630 UN - Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleščini 
2(6 ECTS) 

- Matematične metode 2 (8 ECTS) 
- Poslovni procesi v logističnih sistemih (6 ECTS) 
- Geografski informacijski sistemi (7 ECTS) 
- Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje (6 ECTS) 
za 1. Letnik: 

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

6. 20036937 VS - Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
za 1. Letnik: 

- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 

7. 20037396 VS - Načrtovanje transportnih operacij (7 ECTS) 
- Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v 

angleščini 2 (6 ECTS) 
- Poslovanje trajnostnega logističnega podjetja (6 ECTS) 
Za 1. letnik: 

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

8. 20020228 VS - Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Uporaba optimizacijskih metod v logistiki (8 ECTS) 
- Načrtovanje transportnih operacij (7 ECTS) 
- Osnove prostorskega modeliranja (7 ECTS) 
- Ravnanje z zaposlenimi (6 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
- Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v 

angleščini 2 (6 ECTS) 
- Poslovanje trajnostnega logističnega podjetja (6 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (6 ECTS) 
Za 1. letnik: 

- Osnove teorije sostemov (6 ECTS) 

9. 20032557 VS - Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (7 ECTS) 

Za 1. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 

 
SKLEP 4:  
V študijskem letu 2021/2022  lahko študenti nadaljujejo s študijem po prekinitvi v 3. letniku, s tem da opravijo 
obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2021/2022   

1. 20039969 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (14 ECTS) 
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- Intralogistika in projektni management (6 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Poslovni procesi v logističnih sistemih (6 ECTS) 

2. 20040189 

UN 

- Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (14 ECTS) 
- Planiranje in vodenje logističnega sistema (6 ECTS) 
- Napredno modeliranje v logistiki (6 ECTS) 

3. 20031655 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (14 ECTS) 
- Uvod v raziskovalno delo (6 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Statistično modeliranje v logistiki (7 ECTS) 
- Matematične metode 2 (8 ECTS) 
- Transportna logistika (6 ECTS9 

4. 20036818 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
Raziskovalno delo (14 ECTS  

Za 2. letnik: 

- Matematične metode 2 (8 ECTS) 

5. 20031318 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Uporaba statističnih metod v logistiki (7 ECTS) 

6. 20023517 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige (6 
ECTS)  

7. 20035587 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 
- Nabavna logistika (6 ECTS) 
- Transportna ekonomika (6 ECTS) 
- Intralogistika in vodenje projektov (5 ECTS) 
Za 2. letnik: 

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

8. 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 (7 ECTS) 

9. 20027838 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

10. 20030133 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
Za 2. letnik: 

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

11. 20038425 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

12. 20009809 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja logističnih procesov (6 

ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 
- Vodenje projektov v logistiki (5 ECTS) 

Za 2. letnik: 

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

 

SKLEP 5:  
V študijskem letu 2021/2022  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 2021/2022   

1. 21005219 MAG - Magistrsko delo (15 ECTS) 
- Znanstveno raziskovanje (10 ECTS) 
- Stohastični procesi v logistiki (5 ECTS) 
- Uvod v znanstveno raziskovanje (5 ECTS) 
- Integracija oskrbovalnih verig (5 ECTS) 
- Upravljanje projektov v logistiki (5 ECTS) 
- Trajnostna logistika in alternativni viri energije (5 ECTS) 
- Logistika in e-poslovanje (5 ECTS) 

2. 21007147 

MAG 

- Magistrsko delo (15 ECTS) 
- Znanstveno raziskovanje (10 ECTS) 
- Principi modeliranja v logistiki (5 ECTS) 
- Principi skladiščenja in embaliranja (5 ECTS) 
- Računalniško podprti logistični informacijski sistemi (5 

ECTS) 

3. 21006632 MAG - Magistrsko delo (20 ECTS) 
- Raziskovalno delo (10 ECTS) 

Za 1. letnik: 

- Principi modeliranja v logistiki (7 ECTS) 

4. 21008041 MAG - Magistrsko delo (15 ECTS) 
- Znanstveno raziskovanje (10 ECTS) 

5. 21005895 MAG - Magistrsko delo (20 ECTS) 
- Raziskovalno delo (10 ECTS) 

6. 20036487 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (14 ECTS) 

7. 20012904 VS - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (24 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Angleški jezik v logistiki 2 (4 ECTS) 
- Angleški jezik v logistiki 3 (4 ECTS) 

8. 20030665 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 

9. 20035224 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
Za 2. letnik: 

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

10. 20036256 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 

11. 20023854 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja logističnih procesov (6 ECTS) 

12. 20028693 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

13. 20023171 VS - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Tarifni sistemi (6 ECTS) 
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SKLEP 6:  

 (20045326), študentu 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška 
logistika KŠZ dodeli v študijskem letu 2021/2022 status študenta vrhunskega športnika in s tem naslednje pravice:  

-pravico do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v 
dogovoru z nosilcem predmeta,  
-pravico do naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega 
preverjanja znanja ipd.,  
-pravico do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o preverjanju in 
ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru. 

 
SKLEP 7:  

 (20045650), študentu, 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in 
tehniška logistika KŠZ dodeli v študijskem letu 2021/2022 status študenta s posebnimi potrebami in s 
tem naslednje pravice:  
- pravico do naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega 
preverjanja znanja,   
- pravico do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o preverjanju in 
ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru. 

 

SKLEP 8:  

 (20045432), študentki 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška 

logistika KŠZ dodeli v študijskem letu 2021/2022 status študentke, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje 
prilagojene pogoje izobraževanja in s tem naslednje pravice:  

-pravico do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v 
dogovoru z nosilcem predmeta,   
-pravico do naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega 
preverjanja znanja ipd.,  
-pravico do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o preverjanju in 
ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru. 

 

SKLEP 9:  

 (20042659), študentki 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška 

logistika KŠZ dodeli v študijskem letu 2021/2022 status študentke, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje 
prilagojene pogoje izobraževanja in s tem naslednje pravice:  

-pravico do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v 
dogovoru z nosilcem predmeta,  
-pravico do naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega 
preverjanja znanja ipd.,  
-pravico do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o preverjanju in 
ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru. 
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SKLEP 10:  

 (20030892), študentki 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška 

logistika KŠZ dodeli v študijskem letu 2021/2022 status študentke, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje 
prilagojene pogoje izobraževanja in s tem naslednje pravice:  

-pravico do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v 
dogovoru z nosilcem predmeta,  
-pravico do naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega 
preverjanja znanja ipd.,  
-pravico do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o preverjanju in 
ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru. 

 

SKLEP 11:  

 (20045919), študentki 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in 
tehniška logistika KŠZ dodeli v študijskem letu 2021/2022 status študentke, ki zaradi posebnih okoliščin 
potrebuje prilagojene pogoje izobraževanja in s tem naslednje pravice:  
-pravico do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v 
dogovoru z nosilcem predmeta,  
-pravico do naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega 
preverjanja znanja ipd.,  
-pravico do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o preverjanju in 
ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru. 

 

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 kandidatki K.K. opravljanje izpitov iz 

predmetov univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov, Temelji logistike in oskrbovalnih 

verig, Management trajnostnih oskrbovalnih verig, Poslovna terminologija in sporazumevanje v 

angleščini 1, Teorija sistemov, Računalništvo v logistiki, Informatika in informacijska varnost v 

organizacijah, Matematične metode 1, Ekonomika v logistiki, Mehatronski sistemi v logistiki in 

Transportna logistika kot drugi udeleženki izobraževanja na FL UM v študijskem letu 2021/2022. 

 

SKLEP 13:  

KŠZ FL UM na podlagi 43. člena Pravilnika o razpisu in izvedbi vpisa v visokem šolstvu ter na podlagi 
prošnje študentke (20043317) ODOBRI vpis po roku v študijskem letu 2021/2022, v 3. letnik 
visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika, iz upravičenih 
razlogov, ker se študentka zaradi rehabilitacije ni mogla vpisati v rednem roku.  

 
 

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. 

 

 

 


