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SKLEP 

4. dopisne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru 
z dne, 24.4.2018 

 
 
 
SKLEP ŠT. 3: 
V študijskem letu 2017/2018  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v 2. LETNIKU , s tem da 
opravijo obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna številka vrsta 
študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2017/2018 

1. 20011374 UN - Angleški jezik v logistiki 3 (7 ECTS) 
- matematičnih metod 2 (5 ECTS) 

 
SKLEP 4: 
V študijskem letu 2017/2018  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v ABS -U , s tem da 
opravijo obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta 
študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2017/2018 

1. 20026330 UN - Diplomsko delo (10 ECTS9 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 

Za 2. letnik: 
- Statistično modeliranje v logistiki (7 

ECTS) 

2. 20018151 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 
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SKLEP  ŠT. 5: 
Študentu (vpisna 20038492) se v študijskem letu 2017/2018 dodeli status študenta vrhunskega 

športnika in s tem naslednje pravice:  

- pravica do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o 

preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru; 
pravica do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v dogovoru 
z nosilcem predmeta oz. asistentom. 
 
SKLEP ŠT. 6: 
Študentu se na podlagi 8. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v 
Mariboru v študijskem letu 2017/2018 DOVOLI opravljanje izpitov višjega letnika iz predmetov 
Ravnanje z zaposlenimi v logistiki, Transport v logističnem sistemu, Poslovna terminologija in 
sporazumevanje v angleškem jeziku 2 in Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige. 
 
SKLEP ŠT.  7: 

Študentu (vpisna 20018151) se omogoči opravljanje Praktičnega usposabljanja izven 
predvidenega termina.   
 
 


