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

dne  23.3. 2015 
 
 

Ad 2) Prošnje študentov; 

 

Nadaljevanje študija po prekinitvi 

 

SKLEP 3: 

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

 

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2014/2015 

1. 20020653 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 
- Logistika v javni upravi (6 ECTS) 
- Varnost v logističnih procesih (6 ECTS) 
- Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje (6 ECTS) 
- Pravo in zavarovanje v logistiki (6 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Angleški jezik v logistiki 3 (7 ECTS) 

2. 20023056 UN - Pravo in zavarovanje v logistiki (6 ECTS)-DELNO 
PRIZNA 

- Vojaška logistika (6 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTA) 
- Diplomsko delo (10 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Matematične metode 2 (8 ECTS)-DELNO PRIZNA 
- Kvantitativno modeliranje v logistiki (8 ECTS) 
- Geografski informacijski sistemi (7 ECTS) 
- Napredno modeliranje v logistiki (6 ECTS) 
- Transportna logistika (6 ECTS) 
- Upravljanje s človeškimi viri (6 ECTS) 
- Management trajnostnih oskrbovalnih verig (6 ECTS 

 

Priznavanje opravljenih izpitov  
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Soglasno so člani potrdili naslednje :  

 

SKLEP 4:  

 (vpisna št. 20027878) se DELNO priznajo obveznosti pri predmetu Ravnanje z zaposlenimi (6 ECTS) na 
visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.   

SKLEP 5: 

 (vpisna št. 20032007) se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu mehatronika v logistiki (6 ECTS) na 
univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Logistika sistemov. 

 

  

SKLEP 6: 

 (vpisna št. 20034386) se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu Osnove matematičnih metod 1  (8 ECTS) 
na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.   

SKLEP 7: 

 (vpisna št. 20034386) se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu Osnove mehanike in elektrotehnike v 
logistiki (6 ECTS) na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška 
logistika.   

SKLEP 8: 

 (vpisna št. 20034449) se v CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) na 
visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.   

 

Prošnje za opravljanje izpitov višjega letnika 

 

SKLEP 9:   

Študentu  (vpisna št. 20032182) se v študijskem letu 2014/2015 DOVOLI opravljanje izpitov višjega letnika pri 
predmetih Matematične metode 2, Statistično modeliranje v logistiki, Kvantitativno modeliranje v logistiki, 
Angleški jezik v logistiki 2, Napredno modeliranje v logistiki, Transportna logistika, Upravljanje s človeškimi viri, 
Management trajnostnih oskrbovalnih verig v kolikor izpolnjuje pogoje za pristop k izpitu za posamezni 
predmet. 

 

SKLEP 10: 

Študentki  (vpisna 20031275) se v študijskem letu 2014/2015 DOVOLI opravljanje izpitov višjega letnika pri 
predmetih Ravnanje z zaposlenimi, Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige v kolikor izpolnjuje pogoje 
za pristop k izpitu za posamezni predmet. 

 

 

 


