
 
 

Mariborska cesta 7 
3000 Celje, Slovenija 

 
 

fl.um.si | info@fl.uni-mb.si | t +386 3 428 53 00 | f +386 3 428 53 38 | IBAN: SI56 0110 0600 0020 393 | VAT: SI 716 74705 

 

SKLEPI 

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

z dne, 18.12.2014 

 

 

 

SKLEP 2: 

Prošnji študentke (vpisna št. 20028693) za opravljanje praktičnega usposabljanja izven termina SE ODOBRI. 

 

SKLEP 3: 

(vpisna št. 20031826) SE DELNO PRIZNAJO obveznosti pri predmetu OSNOVE MATEMATIČNIH METOD 2(8 ECTS) 
na visokošolskem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika. Študentka mora opraviti 
še izpit iz poglavja diferencialne enačbe.     

 

SKLEP 4: 

(vpisna št. 20029397) 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 5: 

 (vpisna št. 20027878) 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. 20029812) SE V CELOTI PRIZNAJO obveznosti pri predmetu Uporaba statističnih metod v logistiki (8 
ECTS) na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.   

 

SKLEP 7: 

 (vpisna št. 20034427) 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 8: 
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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.  
 

20024330 

UN 

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

ECTS) 
Za 1. Letnik: 

- Ekonomika v logistiki(8 ECTS) 

2.  20013938 

UN 

- Pravo in zavarovanje v logistiki (6 ECTS) –
DELNO 

- Planiranje in vodenje logističnega sistema (6 
ECTS) 

- Vodenje projektov (6 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 
- Diplomsko delo (10 ECTS) 

Za 2. letnik: 

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

ECTS) 
 

SKLEP 9: 

V študijskem letu 2014/2015 lahko študenti nadaljujejo s študijem po prekinitvi v 3. letniku s tem, da opravijo 
študijske obveznosti, kot sledi: 

z.št. Vpisna 
številka 

vrsta 
študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2014/2015 

1. 20016119 UN - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 

Za 2 letnik: 

- Angleški jezik v logistiki 3 (7 ECTS) 
 

 

SKLEP 10: 

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

z.št. Vpisna 
številka 

vrsta 
študijskega 

Obveznosti študenta v 2014/2015 
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programa 

1. 20005887 

VS 

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

2. 20027232 

VS 

- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 
- Diplomsko delo (10 ECTS) 

3. 20018959 

VS 

- Elektronsko poslovanje (8ECTS) 
- 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 
- Osnove prostorskega modeliranja (7 ECTS) 
- 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) 

4. 20008972 

UN 

- Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Angleški jezik v logistiki 3 (7 ECTS) 
 

 

SKLEP 11: 

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 DOVOLI M.Š. opravljanje izpitov 2. letnika doktorskega 
študijskega programa Logistika sistemov kot drugemu udeležencu izobraževanja na FL UM v študijskem letu 
2014/2015. 

 

 


