
 

 

 
Senat FL UM je sprejel sklep, da se v študijskem letu 2012/2013 za študente, ki opravljajo 
obveznosti 3. Letnika na univerzitetnem študijskem programu Logistika sistemov »po starem« 
predmetniku (predmetnik študijskega leta 2009/2010) predavanja izvedejo v okviru predmetov 
modula novega predmetnika (2010/2011) na naslednji način: 
 

 
UNI 

 
Stari predmeti 
(2011/2012) 

Novi predmeti 
(2012/2013) 

letnik semester 

Vojaška 
logistika 1 

Vojaška didaktika 
 IZVEDBA SAMO PREKO E- 
UČILNICE 

    

Človeški viri I Upravljanje s človeškimi viri 2. letnik (GOS. modul) poletni 

Vojaška logistika I Vojaška logistika I 3. letnik (VOJ. modul) zimski 

Vojaška 
logistika 2 

Logistika v javni 
upravi I 

Logistika v javni upravi 3. letnik (VOJ. modul) zimski 

Osnove psihologije 
 IZVEDBA SAMO PREKO E-
UČILNICE 

    

Varnost v logističnih 
procesih 

Varnost v logističnih 
procesih 

3. letnik (VOJ. modul) zimski 

Zavarovalnišk
a logistika 2 

Pravni temelji javne 
uprave 

Pravo v logistiki 2. letnik (GOS. modul) poletni 

Elektronsko 
poslovanje 

 IZVEDBA SAMO PREKO E-
UČILNICE 

    

Transportno 
zavarovanje in 
dokumentacija 

Transportno zavarovanje 3. letnik zimski 

Gospodarska 
logistika 1 

Osnove 
managementa 

Management v logistiki 2. letnik (GOS. modul) poletni 

Osnove ekonomske 
teorije 

Ekonomika v logistiki 1. lentik poletni 

Marketing in 
raziskava 
logističnega tržišča 

 IZVEDBA SAMO PREKO E-
UČILNICE 

    

Tehniška 
logistika 2 

Logistična 
infrastruktura 

Transportne tehnike, 
tehnologija in infrastruktura 

2. letnik (TEH. modul) poletni 

Logistična 
tehnologija 

Uvod v logistične tehnike in 
tehnologije 

1. letnik poletni 

Optimizacija 
logističnih sistemov 

 IZVEDBA SAMO PREKO E-
UČILNICE  

zimski 

Tehniška 
logistika 3 

Tehnike in 
tehnologije 
embaliranja 

Tehnike in tehnologije 
embaliranja 

3. letnik (TEH. modul) zimski 

Skladiščni sistemi in 
skladiščno 
poslovanje I 

Skladiščni sistemi in 
skladiščno poslovanje 

3. letnik (TEH. modul) zimski 

Načrtovanje logistike 
v proizvodnji 

Planiranje in vodenje 
logističnega sisema  

3. letnik zimski 



Gospodarska 
logistika 2 

Projektni 
management 

Management projektov 3. letnik (GOS. modul) zimski 

Management 
vrednosti 

Odličnost v logistiki 3.letnik zimski 

Management 
tehnologij 

Management v logistiki 2. letnik (GOS. modul) poletni 

Ekologija v 
logistiki 

Ekologija 
 IZVEDBA SAMO PREKO E-
UČILNICE 

    

Ekološki principi v 
logistiki 

 IZVEDBA SAMO PREKO E-
UČILNICE 

    

Informatizacija 
ekoloških principov v 
logistiki 

 IZVEDBA SAMO PREKO E-
UČILNICE 

    

 


