
 
 
 

Datum: 19.2.2014 
 

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

z dne, 18.2.2014 
 
 
 
 
SKLEP 2: 
V študijskem letu 2013/2014  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 2013/2014 

1. 20002262 VS - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (24 ECTS) 

2. 20022860 VS - Diplomski seminar VS (6 ECTS) 
- Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (24 ECTS) 

3. 20018377 VS - Diplomski seminar VS (6 ECTS) 
- Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (24 ECTS) 

Za 2. letnik: 
- Tarifni sistemi VS (6 ECTS) 

4. 20016513 VS - Diplomski seminar VS (6 ECTS) 
- Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (24 ECTS) 

 

 
SKLEP 3: 
V študijskem letu 2013/2014  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 2013/2014 

1. 21004935 MAG - Organizacijska kultura ( 
- Stohastični procesi v logistiki 
- Vodenje logističnih sistemov 
- Obvaldovanje vrednostne verige v logistiki 
- Magistrsko delo 

2. 20022484 UN - Matematične metode v logistiki 2 (5 ECTS) 
- Operacijske raziskave (8) 

 

 
SKLEP ŠT. 4: 
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 vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2013/2014 



 

 
 

 
 

2 

številka 

   -  

2. 20016980 UN - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar UN 6 ECTS) 

Za 2. letnik: 
- Angleški jezik v logistiki 3 UN (7 ECTS) 
- Logistika in njeni podsistemi UN (7 ECTS) 

3. 20010102 UN - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar UN 6 ECTS) 
- Mangement tehnologij (8 ECTS) 

Za 2. letnik: 
- Angleški jezik v logistiki 3 UN (7 ECTS) 
- Osnove pravne teorije UN (7 ECTS) 

 
SKLEP 5: 

vpisna št. 20028455) SE DELNO PRIZNAJO obveznosti pri predmetu OSNOVE MATEMATIČNIH METOD 2(8 
ECTS) na visokošolskem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika. Študent mora 

opraviti še izpit iz poglavja DIFERENCIALNE ENAČBE.   

 
SKLEP 6: 

 (vpisna št. 20032177) SE V CELOTI PRIZNAJO obveznosti pri predmetu OSNOVE EKONOMIKE V LOGISTIKI (8 

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

 
SKLEP 7: 

Študentki (vpisna št. 20028772) se v študijskem letu 2013/2014 DOVOLI opravljanje izpitov višjega letnika 
pri predmetih  Tuj jezik v logistiki 2,Skladiščna tehnika in tehnologija , Ravnanje z zaposlenimi v kolikor 
izpolnjuje pogoje za pristop k izpitu za posamezni predmet. 

  
SKLEP 8: 

Študentu (vpisna št. 20029104) se v študijskem letu 2013/2014 DOVOLI opravljanje izpitov višjega letnika 
pri predmetih  Tuj jezik v logistiki 2,Skladiščna tehnika in tehnologija , Ravnanje z zaposlenimi v kolikor 

izpolnjuje pogoje za pristop k izpitu za posamezni predmet. 

 
SKLEP 9: 

Študentu (vpisna št. 20028121) se v študijskem letu 2013/2014 DOVOLI opravljanje izpitov višjega letnika 
pri predmetih  Tuj jezik v logistiki 2,Skladiščna tehnika in tehnologija , Ravnanje z zaposlenimi v kolikor 

izpolnjuje pogoje za pristop k izpitu za posamezni predmet. 

 

 
 
 


