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IZPISI SKLEPOV  
9.  redne  seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 

dne  29.1. 2015 
 
 
 

Ad 2) Prošnje študentov; 

 

Priznavanje opravljenih izpitov  

 

 

SKLEP 3:  

(vpisna št. 20033396) SE V CELOTI PRIZNAJO obveznosti pri predmetu Angleški jezik v logistiki 1 (6 ECTS) na 
visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.   

SKLEP 4: 

(vpisna št. 20034386) se DELNO priznajo obveznosti pri predmetu Nemški jezik v logistiki (6 ECTS) na 
visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.  Opraviti mora še 
predstavitev in rešiti vse kvize v spletni učilnici. 

SKLEP 5: 

(vpisna št. 20034386) se DELNO priznajo obveznosti pri predmetu Osnove računalništva in informatike v 
logistiki (7 ECTS) na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška 
logistika.  Opraviti mora še pisni izpit iz predmeta. 

SKLEP 6: 

(vpisna št. 200344827 se DELNO priznajo obveznosti pri predmetu Osnove računalništva in informatike v 
logistiki (7 ECTS) na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška 
logistika.  Opraviti mora še pisni izpit iz predmeta. 

 

 

Nadaljevanje študija po prekinitvi v študijskem letu 2014/2015 

 
SKLEP 7:  

V študijskem letu 2014/2015  lahko študenti nadaljujejo s študijem po prekinitvi v 1. letniku s tem, da opravijo 
obveznosti kot sledi:  

Zap. Vpisna vrsta študijskega Obveznosti študenta v 2014/2015 
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št. številka programa 

1.  20029306 VS - Osnove logistike (3 ECTS) 
- Osnove teorije sistemov (8 ECTS) 
- Oskrbovalne verige (7 ECTS) 
- Osnove logističnih tehnik in tehnologij (8 ECTS) 
- Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS) 

 
 
SKLEP 8: 

V študijskem letu 2014/2015 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 2014/2015 

1.  
 

20027333 

UN 

- Matematične metode 2 (8 ECTS) 
- Statistično modeliranje v logistiki (7 ECTS) 
- Angleški jezik v logistiki 2 (6 ECTS) 
- Napredno modeliranje v logistiki (6 ECTS) 
- Transportna logistika (6 ECTS) 
- Management trajnostnih oskrbovalnih verig (6 

ECTS) 
Za 1. Letnik: 

- Ekonomika v logistiki (8 ECTS) 

 

SKLEP 9: 

V študijskem letu 2014/2015 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 2014/2015 

1. 
 

20014199 

UN 

- Osnove ekonomske teorije (8 ECTS) 
- Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 

 

SKLEP 10: 

V študijskem letu 2014/2015 lahko študenti nadaljujejo s študijem po prekinitvi  v absolventu s tem, da  
opravijo obveznosti kot sledi:  

z.št. Vpisna 
številka 

vrsta 
študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2014/2015 

1. 
 

20009551 

VS 

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

2. 20021683 

VS 

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

Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS)-DELNO 
- Uporaba optimizacijskih metod v logistiki (8 

ECTS)-DELNO 
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- Osnove prostorskega modeliranja (7 ECTS) 
- Tuj jezik v logistiki 2(6 ECTS) –DELNO 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
- Transport v logističnem sistemu (6 ECTS)-

DELNO 
- Ravnanje z zaposlenimi (6 ECTS) 
- Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne 

verige (6 ECTS) 

3. 20016177 

UN 

- Osnove ekonomske teorije (8 ECTS) 
- Diplomska naloga (6 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Statistika v logističnih sistemih (8 ECTS) 

 

 

Prošnja za nadomeščanje vaj s konzultacijami pri predmetih Vojaška logistika in Varnost v logističnih 
procesih  

SKLEP 11: 

V skladu s sklepom št. 3, 1. izredne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM so se vaje pri 

predmetih Vojaškega modula na visokošolskem strokovnem študijskem programu izvedle v Krškem v skladu z 

pripravljenim in objavljenim urnikom. Dodatna predavanja, vaje oz. konzultacije niso predvidene.  

 
 
SKLEP 12: 

Komisija za študijske zadeve FL UM daje soglasje k predlaganim spremembam magistrskega študijskega 

programa 2. Stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2015/2016 

razen za spremembe predmeta Management kakovosti v logističnih sistemih in predlaga Senatu FL UM 

potrditev. 

 
SKLEP 13: 

Komisija za študijske zadeve FL UM se seznani s predlogom Katedre za vojaško logistiko, uvedbo novega 

predmeta na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Logistika sistemov FL UM  Invencijsko – inovacijski 

management v logističnih sistemih in ga posreduje Senatu FL UM v obravnavo s tem, da poudarjamo da so 

izostale vsebine kakovosti in odličnosti, ki so akreditirane.  

 
 

Ad 4) 3. mednarodna poletna šola Fakultete za logistiko UM »Vitko in zeleno«  

SKLEP 14: 

Komisija za študijske zadeve FL UM se seznani s programom 3. mednarodne Poletne šole »Vitko in zeleno«, ga 
potrdi ter predlaga Senatu FL UM potrditev. 

 

SKLEP 15: 

Glede na obsežnost programa 3. mednarodne Poletne šole »Vitko in zeleno« in njegovo vsebino  KŠZ  FL UM 
predlaga, da se študentom za aktivno delovanje v okviru predavanj, vaj in e-vaj 3. poletne šole na podlagi 
izkazanih del prizna 3 ECTS. 

 
 

 


