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

dne   27.11.2017 
 

1. Prošnje študentov; 

Nadaljevanje študija po prekinitvi 

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

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2017/2018 

1. 20019800 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 

2. 20028237 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja logističnih procesov (6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 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. 20029058 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 

2. 20032290 UN - Raziskovalno delo (20 ECTS) 
- Diplomsko delo (10 ECTS) 

3. 20028097 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 

 
 
Predčasno opravljanje Praktičnega usposabljanja 

SKLEP 5 : 

Komisija za študijske zadeve FL UM ODOBRI predčasno opravljanje Praktičnega usposabljanja 
študentu (vpisna 20035569).  
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SKLEP 6: 

Komisija za študijske zadeve FL UM ODOBRI predčasno opravljanje Praktičnega usposabljanja 
študentu (vpisna 20035255).  

 

SKLEP 7: 

Komisija za študijske zadeve FL UM ODOBRI predčasno opravljanje Praktičnega usposabljanja 
študentu (vpisna 20030160).  

 

Poseben status – dolgotrajno bolnega študenta 

SKLEP 8: 
Študentu (vpisna 21007707) 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.  

 

 
Poseben status –  študenta vrhunskega športnika 

SKLEP 9: 
Študentu (vpisna 20037543) KŠZ dodeli status študenta vrhunskega športnika in s tem naslednje pravice: 

- 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.  

 

 

SKLEP 10: 
Študentu (vpisna 20037699) KŠZ dodeli status študenta vrhunskega športnika in s tem naslednje pravice: 

- 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.  

 

 

SKLEP 11: 
Študentu (vpisna 20035640) KŠZ dodeli status študenta vrhunskega športnika in s tem naslednje pravice: 

- 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.  

 

Opravljanje obveznosti kot drugi udeleženec izobraževanja   
 

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 kandidatu K.K. opravljanje izpitov iz predmetov visokošolskega 

strokovnega programa Gospodarska in tehniška logistika, Osnove mehatronike v logistiki, Uporaba 
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optimizacijskih metod v logistiki,Osnove prostorskega modeliranja, Uporaba statističnih metod v 
logistiki, Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige,  kot drugemu udeležencu izobraževanja na FL 

UM v študijskem letu 2017/2018. 

 

SKLEP 13: 

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 kandidatu A.A.K. opravljanje izpitov iz predmetov visokošolskega 

strokovnega programa Gospodarska in tehniška logistika, Osnove mehatronike v logistiki, Uporaba 
optimizacijskih metod v logistiki,Osnove prostorskega modeliranja, Uporaba statističnih metod v 
logistiki, Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige,  kot drugemu udeležencu izobraževanja na FL 

UM v študijskem letu 2017/2018. 

Prošnja za zamenjavo modula 
 

SKLEP 14: 

Komisija za študijske zadeve FL UM  NE ODOBRI študentu univerzitetnega študijskega programa Logistika 
sistemov (vpisna 20014649) zamenjavo modula iz Gospodarskega modula 1 v Tehniški modul.   

Prošnja za obiskovanje predavanj 

SKLEP 15: 

Komisija za študijske zadeve FL UM dovoli obiskovanje predavanj in vaj predmetov magistrskega študijskega 
programa, ne more pa opravljati obveznosti iz predmetov magistrskega študijskega programa. 

 

SKLEP 16: 

Komisija za študijske zadeve FL UM opozori strokovne službe za izpis iz spletne učilnice predmetov 1. letnika 
magistrskega študijskega programa študenta, (vpisna: 20034247).  

 

SKLEP  17: 

Komisija za študijske zadeve FL UM se seznani in daje soglasje k predlaganim spremembam doktorskega 
študijskega programa 3. Stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 
2018/2019 in predlaga Senatu FL UM potrditev. 

 

SKLEP 19:  

Komisija za študijske zadeve FL UM se seznani z Akcijskim načrtom za odpravljanje ovir pri študiju invalidov na 
Fakulteti za logistiko UM za študijsko leto 2017/2018,ter potrdi Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za 
odpravljanje ovir za študente invalide za študijsko leto 2016/2017 ter ga posreduje v obravnavo in potrditev 
Senatu FL UM.   

 

 


