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Celje, 6.9.2017 
   Številka    /17/KK 

 
 

IZPIS SKLEPOV  
32.  redne  seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 

dne   11. 9.2017 
 
 

Ad 2) Prošnje študentov; 

 
 

Podaljšanje absolventskega staža 

 

Študenti, ki obveznosti, določenih s študijskim programom v času absolventskega staža niso izpolnili, 
oddajo prošnjo na Komisijo za študijske zadeve če imajo za to opravičene razloge, določene v 214. 
členu Statuta UM (Ur. l. RS, št. 29/17 -UPB 12).  

 

214. ČLEN  

Študentom, ki imajo upravičene razloge (bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en 
mesec v času izpitnih rokov, izobraževanje v tujini, aktivno delo v organih univerze oz. članice 
univerze ali druge dalj časa trajajoče izjemne razmere, zaradi katerih posamezni študent daljše 
obdobje ni bil zmožen sodelovati v študijskem procesu), se lahko podaljša status študenta, in sicer za 
eno leto med študijem ali ob zaključku študija. 

 

Komisija ima na podlagi 10. člena meril za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov 
diskrecijsko pravico, da se v vsakem individualnem primeru odloči ali presodi, ali študent/-ka izkazuje 
upravičene razloge za odobritev prošnje. Komisija ob tem upošteva tudi število opravljenih 
obveznosti študent-a/-ke. 
 

SKLEP 3: 

Komisija za študijske zadeve je v zvezi s prošnjami za PODALJŠANJE ABSOLVENTSKEGA STATUSA v 
študijskem letu 2017/2018 odločila, kot sledi: 

Zap. 
št. VPISNA 

ŠTEVILKA 

ODLOČITEV 
KŠZ 

Vrsta 
študijskega 
programa 

1.  21005895 ODOBRI MAG 

http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=29323
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Podaljšanje statusa   

Skladno z 214. členom Statuta UM, da Študentom vzporednega študija, študentom s posebnim 

statusom in študentom, ki imajo druge upravičene razloge (bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času 

predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov, izobraževanje v tujini, aktivno delo v organih univerze 

oz. članice univerze ali druge dalj časa trajajoče izjemne razmere, zaradi katerih posamezni študent 

daljše obdobje ni bil zmožen sodelovati v študijskem procesu), se lahko podaljša status študenta, in 

sicer za eno leto med študijem ali ob zaključku študija. 
 

SKLEP 4: 

 (vpisna 20035572) se v študijskem letu 2017/2018 ODOBRI podaljšanje študentskega statusa za eno 
leto na univerzitetnem študijskem programu Logistika sistemov FL UM.  

SKLEP 5: 

 (vpisna 20032850) se v študijskem letu 2017/2018 ODOBRI podaljšanje študentskega statusa za eno 
leto na visokošolskem strokovnem študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika FL UM.  

 

Materinstvo ali očetovstvo 

 

iz 214. ČLEN-a 

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo 

pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka. 

Soglasno je bil sprejet: 

SKLEP 6: 

 (vpisna 21006043) se v študijskem letu 2017/2018 ODOBRI podaljšanje študentskega statusa na 
podlagi očetovstva za eno leto na magistrskem študijskem programu Logistika sistemov FL UM.  

 

Ponavljanje letnika 

Statut UM UPB12 

120. člen  
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, 
lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik.  
121. člen  

2.  20031033 ODOBRI VS 

3.  21006021 ODOBRI MAG 

4.  20031206 ODOBRI UN 

5.  20030665 ODOBRI VS 

6.  21005840 ODOBRI MAG 
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Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:  

izobraževalnega dela in  

 
 
Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s 
študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti 
v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi, ki 
po tem Statutu omogočajo podaljšanje statusa študenta.  
Zoper določitev Komisije za študijske zadeve je v roku 8 dni dopustna pritožba na Univerzitetno 
komisijo za pritožbe študentov. Odločba Univerzitetne komisije za pritožbe študentov je dokončna. 

 

SKLEP 7 : 

KŠZ je v zvezi s prošnjami za PONAVLJANJE LETNIKA v študijskem letu 2017/2018 odločila, kot sledi: 

 

Z.št. 
Vpisna 
številka 

Odločitev KŠZ 

1.  
20036881 odobri 

2.  
20036184 odobri 

3.  
20035594 odobri 

4.  
20037396 odobri 

5.  
20036247 odobri 

6.  
20036357 odobri 

7.  
20036515 odobri 

8.  
20036852 odobri 

9.  
21007327 Ne odobri  

10.  
20035558 odobri 

11.  
20035385 odobri 

12.  
20036270 odobri 

13.  
21007167 odobri 

14.  
20036629 odobri 

15.  
20035109 odobri  

16.  
20035008 odobri  

17.  
20036225 Odobri 

       18. 20035587 Odobri 

       19. 20036818 Odobri 

       20. 20036212 Odobri 

       21. 20035549 Odobri 
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       22. 20035037 Odobri 

       23. 20034982 Odobri 

 
 
Izpit iz AJL 1 

 
10. člen Pravilnika o preverjanju znanja na UM 
(1) Študent lahko izjemoma opravlja izpite letnika, v katerega je vpisan, tudi izven razpisanih izpitnih 

rokov. 
(2) Opravljanje izpitov ali opravljanje izpitov izven razpisanih izpitnih rokov lahko odobri nosilec 

učne enote v soglasju s pristojnim prodekanom na osnovi pisne prošnje študenta, če so za to 
navedeni upravičeni razlogi in priložena dokazila (odhod na študij ali strokovno prakso v tujino, 
daljša hospitalizacija v času izpitnega obdobja, porod, udeležba na strokovni ali kulturni 
prireditvi oziroma vrhunskem športnem tekmovanju, študenti s posebnimi potrebami, 
opravljanje funkcij in članstvo v organih UM ipd.). 

 
Sprejme se: 

SKLEP 8:  
V kolikor nosilka predmeta Angleški jezik v logistiki 1, , dr.lek. Polona Vičič zaradi upravičenih razlogov 

odobri opravljanje izpita izven razpisanih izpitnih rokov študentki (vpisna 20036717), se člani KŠZ FL 
UM strinjajo, da se ji omogoči pristop k izpitu.    

 
 
Napredovanje v 2. letnik 

 
SKLEP 9 : 

KŠZ je v zvezi s prošnjami študentov ZA NAPREDOVANJE V 2. LETNIK v študijskem letu 2017/2018 IN 
HKRATI O PODREDNI PROŠNJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA, ČE JE BILA VLOŽENA, odločila kot sledi v 
nadaljevanju:  

 

Z.ŠT. 
VPISNA 

ŠTEVILKA 
ODLOČITEV KŠZ 

1.  
20037068 ODOBRI vpis v 2. letnik 

2.  
20036191 ODOBRI vpis v 2. letnik 

3.  
20034641 ODOBRI vpis v 2. letnik 

4.  
20036780 

NE ODOBRI vpis v 2. letnik 

ODOBRI ponavljanje 

5.  
20036650 ODOBRI vpis v 2. letnik 

 
 
 
Napredovanje v 3. letnik 

 

SKLEP 10 : 
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KŠZ je v zvezi s prošnjami študentov ZA NAPREDOVANJE V 3. LETNIK v študijskem letu 2017/2018, 
odločila kot sledi v nadaljevanju: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opravljanje obveznosti kot drugi udeleženec izobraževanja   

 
Podlaga: 
Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, št. A4/2009 – 41AG in Navodila  za opravljanje 
obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih študijskih programov za druge udeležence in odločbe št. o 
42/2013-525 

 

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 ODOBRI kandidatki A.S. v študijskem letu 2017/2018 opravljanje obveznosti iz 
predmetov 1. letnika magistrskega študijskega programa Logistika sistemov kot drugemu udeležencu 
izobraževanja na FL UM. 

 
Pogoji za vpis v študijski program 3. stopnje   

 
SKLEP 12: 

Komisija za študijske zadeve FL UM dovoli kandidatu  M.I., ki se je prijavil na Razpis za vpis v 1. letnik 
podiplomskega študija 3. stopnje Logistika sistemov UM, vpis v 2. letnik doktorskega študijskega programa 
logistika sistemov na 3. stopnji študija FL UM v študijskem letu 2017/2018, na podlagi opravljenih obveznosti, 
ki so pogoj za napredovanje, Upravljanje logističnih sistemov (18 ECTS) ter Individualno raziskovalno delo I (30 
ECTS).  

 
Nadaljevanje študija po prekinitvi 

 
SKLEP 13: 

Z. št. 
VPISNA 

ŠTEVILKA 
ODLOČITEV KŠZ 

1.  
20034937 ODOBRI vpis v 3. letnik 

2.  
20035224 ODOBRI vpis v 3. letnik   

3.  
20031318 0DOBRI vpis v 3. letnik 

4.  
20033710 ODOBRI vpis v 3. letnik 

5.  
20034775 ODOBRI vpis v 3. letnik 

6.  
20033475 ODOBRI  vpis v 3. letnik 

7.  
20035325 

NE ODOBRI vpis v 3. letnik 

ODOBRI ponavljanje 

8.  
20032571 ODOBRI vpis v 3. letnik 

9.  
20030133 ODOBRI vpis v 3. letnik 



6 / 6 

V študijskem letu 2016/2017  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v 1. letniku, s tem da opravijo 
obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2016/2017 

1. 21005671 MAG - Raziskovalno delo (10 ECTS) 
- Magistrsko delo (20 ECTS) 

 

Ad 3) Pregled izbire modulov za študijsko leto 2017/2018; 
 

SKLEP 14 : 

KŠZ določa študentom 3. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Logistika sistemov za vpis v 
3. letnik v študijskem letu 2017/2018 naslednje module: 

Z. št. VPISNA ŠT.  modul 

1.  20033738 TEHNIŠKI MODUL  

2.  20030711 GOSPODARSKI MODUL 

SKLEP 15: 

KŠZ določa študentom 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Gospodarska in 
tehniška logistika za vpis v 3. letnik v študijskem letu 201/2018 naslednje module: 

 

Z. št. VPISNA ŠT.  modul 

1.  20035527 GOSPODARSKI MODUL  

2. S 20034843 TEHNIŠKI MODUL  

3.  20020699 GOSPODARSKI MODUL  

 

SKLEP 16 : 

KŠZ določa študentom 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Logistika sistemov za vpis v 

2. letnik v študijskem letu 2017/2018 naslednje module: 

 

Z. št. VPISNA ŠT.  modul 

1.  21006788 MEDNARODNI MODUL  

 

Zoper odločitev Komisije za študijske zadeve je v roku 8 dni dopustna pritožba na Komisijo za 
pritožbe študentov Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, katere odločitev je 
dokončna. 


