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Celje, 21.10.2020 

Številka:  /20/KK 

Zapisnik 
23.  redne  seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 

dne  22.10. 2020 
 

Seja Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru se je izvedla četrtek, 
22.10.2020 

s pričetkom ob 10.00 uri preko MS Teams.  
 
Prisotni člani Komisije za študijske zadeve FL UM:  

- prof. dr. Maja Fošner, 

- prof. dr. Tone Lerher, 

- izr. prof. dr. Roman Gumzej, 

- doc. dr. Marjan Sternad, 

- Špela Kovše, 

- Brina Slekovec. 
 

Ostali prisotni: Ksenija Končan  
 

Prodekanica prof. dr. Maja Fošner (v nadaljevanju: prodekanica ) je pozdravila navzoče ter se zahvalila 
za prisotnost na 23. redni seji KŠZ .  

 
Nadalje je ugotovila sklepčnost.   
 
Prodekanica je predlagala potrditev dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.  
 

 
1. Obravnava in potrditev zapisnikov 22. redne, 5. izredna in 11. dopisne seje KŠZ; 

2. Prošnje študentov; 

3. Spremembe obveznih sestavin podiplomskih študijskih programov Fakultete za logistiko;  

4. Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 

2021/2022 

5. Razno. 
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Komisija za študijske zadeve FL UM je soglasno sprejela:  
 

SKLEP 1 : 

KŠZ sprejme  

dnevni red 23. redne seje Komisije za študijske zadeve FL UM.  

 

 

Ad1) Poročilo o izvršitvi sklepov 22. redne, 5. izredne in 11. dopisne seje Komisije za študijske 

zadeve FL UM ter  pregled zapisnikov; 

 

Prodekanica je povedala, da so bili sklepi 22. redne in 11. dopisne seje realizirani.  
Sklep 5. izredne seje vezan na Pogoje za vpis na univerzitetni študijski program 1. stopnje Logistika 
sistemov z opravljeno poklicno maturo in izpitom iz enega od predmetov splošne mature je v postopku 
na UM.  
 
Na zapisnik ni bilo pripomb.    

 
Komisija za študijske zadeve FL UM je soglasno sprejela:  
 

SKLEP  2:  
KŠZ FL UM se seznani s sprejetimi sklepi in potrdi zapisnike 22. redne, 5. izredne in 11. dopisne seje 
Komisije za študijske zadeve FL UM.  

 

 

Ad2)Prošnje študentov; 

 

Nadaljevanje študija po prekinitvi 

 

Prejeli smo prošnje študentov , ki jim je potekel status, niso pa še opravili predpisanih študijskih 
obveznosti in želijo nadaljevati z opravljanjem le teh. 
V skladu s sklepi komisije se jim določijo obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij. 
 

 
SKLEP 3: 
V študijskem letu 2020/2021 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 2020/2021 

1. 21008117 MAG - Napredni geografski informacijski sistemi (8 ECTS) 
- Management življenjskega cikla oskrbovalnih verig (8 

ECTS) 

2. 21007707 MAG - Informacijska podpora logističnim sistemom (7 ECTS) 
- Mestna logistika in mobilistika (7 ECTS) 
- Napredni geografski informacijski sistemi (8 ECTS) 
- Management življenjskega cikla oskrbovalnih verig (8 

ECTS) 
- Obvladovanje vrednostne verige v logistiki (7 ECTS) 
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3. 20041849 VS - Osnove ekonomike v logistiki )8 ECTS) 
- Osnove logističnih procesov in trajnostnih oskrbovalnih 

verig (6 ECTS)  
- Osnove logistike (3 ECTS) 
- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 
- Osnove mehatronike v logistiki (6 ECTS) 
- Transport v logističnem sistemu (8 ECTS) 

  

 

SKLEP 4:  
V študijskem letu 2020/2021  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 2020/2021  

1. 20039161 VS - Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Osnove prostorskega modeliranja (7 ECTS) 
- Ravnanje z zaposlenimi (6 ECTS) 
- Načrtovanje transportnih operacij (7 ECTS) 
- Uporaba optimizacijskih metod v logistiki (8 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
- Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v 

angleščini 2 (6 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (6 ECTS) 
- Poslovanje trajnostnega logističnega podjetja (6 ECTS) 

Za 1. letnik: 

- Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS) 
- Osnove mehatronike v logistiki (6 ECTS) 

2. 21005895 MAG - Magistrsko delo (20 ECTS) 
- Raziskovalno delo (10 ECTS) 

3. 20036881 VS - Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
za 1. Letnik: 

- Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS) 

4. 21007473 MAG - Magistrsko delo (15 ECTS) 
- Znanstveno raziskovanje (10 ECTS) 

5. 20037396 VS - Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v 
angleščini 2(6 ECTS) 

- Načrtovanje transportnih operacij (7 ECTS) 
- Poslovanje trajnostnega logističnega podjetja (6 ECTS) 
za 1. Letnik: 

- Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v 
angleščini 1(6 ECTS) 

6. 20032557 VS - Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (7 ECTS) 
za 1. Letnik: 

- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 

7. 21005567 MAG - Magistrsko delo (20 ECTS) 
- Raziskovalno delo (10 ECTS) 

8. 21005758 MAG - Magistrsko delo (20 ECTS) 
- Raziskovalno delo (10 ECTS) 

9. 20039958 VS - Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Osnove prostorskega modeliranja (7 ECTS) 
- Ravnanje z zaposlenimi (6 ECTS) 
- Načrtovanje transportnih operacij (7 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
- Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v 

angleščini 2 (6 ECTS) 
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- Poslovanje trajnostnega logističnega podjetja (6 ECTS) 
Za 1. letnik: 

- Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v 
angleščini 1(6 ECTS) 

- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 

10. 21004119 MAG - Magistrsko delo (20 ECTS) 
- Raziskovalno delo (10 ECTS) 

Za 1. letnik: 

- Obvladovanje vrednostne verige v logistiki (7 ECTS) 
- Principi modeliranja v logistiki (7 ECTS) 

11. 21006614 MAG - Magistrsko delo (20 ECTS) 
- Raziskovalno delo (10 ECTS) 

12. 20035385 UN - Matematične metode 2 (8 ECTS) 
- Nemški jezik v logistiki 2 (6 ECTS) 
- Statistično modeliranje v logistiki (6 ECTS) 

Za 1. letnik: 

Matematične metode 1 (8 ECTS) 

Mehatronski sistemi v logistiki (6 ECTS) 

13. 20037664 VS - Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
- Načrtovanje transportnih operacij (7 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki 6 ECTS) 
- Poslovanje trajnostnega logističnega podjetja (6 ECTS) 

14. 20039545 VS - Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
- Ravnanje z zaposlenimi (6 ECTS) 
- Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v 

angleščini 2 (6 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki 6 ECTS) 
- Poslovanje trajnostnega logističnega podjetja (6 ECTS) 

Za 1. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 

15. 21006788 MAG - Magistrsko delo (20 ECTS) 
- Raziskovalno delo (10 ECTS) 

16. 20036937 VS - Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki 6 ECTS) 

Za 1. letnik: 
- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 

 
SKLEP 5: 
V študijskem letu 2020/2021  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v 3. letniku, s tem da opravijo 
obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2020/2021   

1. 20028693 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

2. 20033637 

VS 

- Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja logističnih procesov (6 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (6 ECTS) 

3. 20015668 UN - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 
- Osnove ekonomske teorije (8 ECTS) 
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4. 20034292 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja logističnih procesov (6 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleškem 
jeziku 2 (6 ECTS) 

- Uporaba statističnih metod v logistiki (7 ECTS) 

5. 20031655 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Logistika v specifičnih okoljih (6 ECTS) 
- Raziskovalno delo (14 ECTS) 
- Uvod v raziskovalno delo (6 ECTS) 
- Vzpostavitev in presoja trajnostnih oskrbovalnih verig (6 

ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Matematične metode 2 (8 ECTS) 
- Statistično modeliranje v logistiki (7 ECTS) 
-  Transportna logistika (6 ECTS) 

6. 20009809 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja logističnih procesov (6 ECTS) 
- Intralogistika in vodenje projektov (5 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Osnove prostorskega modeliranja (7 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
- Transport v logističnem sistemu (7 ECTS) 

7. 20014199 UN - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 

8. 20023854 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 
- Nabavna logistika (6 ECTS) 
- Transportna ekonomika (6 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja logističnih procesov (6 ECTS) 
- Digitalna transformacija v logistiki (3 ECTS) 
- Intralogistika in vodenje projektov (5 ECTS) 
- Osnove prava in zavarovanja v logistiki (3 ECTS)-DELNO 

PRIZNA 
Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS)- DELNO PRIZNA 
- Uporaba optimizacijskih metod v logistiki (8 ECTS)-DELNO 

PRIZNA 
- Načrtovanje transportnih operacij (7 ECTS) 
- Osnove prostorskega modeliranja (7 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
- Ravnanje z zaposlenimi (6 ECTS) 
- Poslovanje trajnostnega logističnega podjetja (6 ECTS) 

9. 20027838 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

10. 20037068 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 

11. 20030133 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (7 ECTS) 

12. 20031318 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (7 ECTS) 
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13. 20036184 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (6 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 

14. 20041410 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Osnove prostorskega modeliranja (7 ECTS) 

15. 20038036 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja logističnih procesov (6 ECTS) 
- Intralogistika in vodenje projektov (5 ECTS) 

16. 20014632 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 
- Planiranje in vodenje logističnega sistema (6 ECTS) 

17.  20029683 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 

18. 20034720 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (14 ECTS) 

 

 

SKLEP 6:  
V študijskem letu 2020/2021  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v absolventskem stažu, s tem da 
opravijo obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2020/2021   

1. 21005219 MAG - Magistrsko delo (15 ECTS) 
- Znanstveno raziskovanje (10 ECTS) 
- Stohastični procesi v logistiki (5 ECTS) 
- Uvod v znanstveno raziskovanje (5 ECTS) 
- Integracija oskrbovalnih verig (5 ECTS) 
- Upravljanje projektov v logistiki (5 ECTS) 
- Trajnostna logistika in alternativni viri energije (5 ECTS) 
- Logistika in e-poslovanje (5 ECTS= 

Za 1. letnik: 

- Informacijska podpora logističnim sistemom (7 ECTS) 
- Mestna logistika in mobilistika (7 ECTS) 
- Organizacijska kultura (7 ECTS) 
- Inovativnost v logistiki in oskrbovalnih verigah (4 ECTS) 

2. 20022035 

VS 

- Diplomsko delo (10 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige (6 ECTS) 

3. 20012904 VS - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (24 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Angleški jezik v logistiki 2 (4 ECTS) 
- Angleški jezik v logistiki 3 (4 ECTS) 

4. 20020653 UN - Pravo in zavarovanje v logistiki (3 ECTS) 

- Digitalna transformacija v oskrbovalnih verigah (3 ECTS) 
- Uvod v raziskovalno delo (6 ECTS) 
- Napredno modeliranje v logistiki (6 ECTS) 
- Raziskovalno delo (14 ECTS) 
- Diplomsko delo (10 ECTS) 

- Načrtovanje embalaže in razbremenilne logistike (6 
ECTS) 
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- Planiranje in vodenje logističnega sistema (6 ECTS) 

- Intralogistika in projektni management (6 ECTS) 

5. 20005135 VS - Diplomska naloga )6 ECTS) 
- Diplomski seminar (I6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (24 ECTS) 

6. 20012034 VS - Diplomska naloga (6 ECTS)= 
- Praktično usposabljanje (24 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Angleški jezik v logistiki 3 (4 ECTS) 

7. 20009823 VS - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (24 ECTS) 

8. 20007742 VS - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (24 ECTS) 

9. 20035082 VS - Diplomsko delo (5 ECTS) 

10. 20030665 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 

11. 20033233  - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 

 

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. 

                                                                                                                                                                                           
 
Priznavanje izpitov 

 

Komisija za študijske zadeve FL UM soglasno sprejme:  
SKLEP 7: 

 (20041061) se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu Statistično modeliranje v logistiki(6 ECTS)  

na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Logistika sistemov.  

 

SKLEP 8: 

 (20043436) se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu Osnove matematičnih metod v logistiki 1 (8 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
SKLEP 9: 

 (20043436) se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu Informatika in informacijska varnost v 

logističnih procesih (4 ECTS) na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje 

Gospodarska in tehniška logistika.  

 

SKLEP 10: 

 (20043436) se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu Osnove računalništva v logistiki (4 ECTS) 

na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.  
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SKLEP11 : 

 (20041726) se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu Matematične metode 2 (8 ECTS)  na 

univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Logistika sistemov.  

 

 

Poseben status –  študenta vrhunskega športnika 

 
Soglasno se potrdi: 

SKLEP 12 : 
Študentu (21008308), študentu 2. letnika magistrskega študijskega programa Logistika sistemov KŠZ dodeli v 
študijskem letu 2020/2021 status študenta vrhunskega športnika in s tem naslednje pravice: 

- pravica do upravičene odsotnosti od predavanj in vaj po predhodnem dogovoru z nosilcem predmeta oz. 
asistentom; 

- pravica do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o preverjanju in 
ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru.  

 

Poseben status –  študenta invalida oz. študenta s posebnimi potrebami 

Podlaga: 

Statut UM, 

Pravilnik o študentih s posebnim statusom na UM, 

Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru (Neuradno prečiščeno 

besedilo – NPB1) 

Soglasno se potrdi: 

SKLEP 13 : 
 (20042835), študentki 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in 
tehniška logistika KŠZ dodeli v študijskem letu 2020/2021 status študentke s posebnimi potrebami in s 
tem naslednje pravice:  
- pravico do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v 
dogovoru z nosilcem predmeta,  
- pravico do naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega 
preverjanja znanja,   
- zmanjšana prisotnost, delno opravljanje vaj od doma, v kolikor je to izvedljivo oz. dopustno zaradi 
doseganja učnih izidov,  
-pravico do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o preverjanju in 
ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru. 

 

 

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. 
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Soglasno se potrdijo:  
 

SKLEP 14: 

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 kandidatu D.K. opravljanje izpitov iz predmetov visokošolskega 
strokovnega programa Gospodarska in tehniška logistika, Osnove mehatronike v logistiki, Uporaba 
optimizacijskih metod v logistiki kot drugemu udeležencu izobraževanja na FL UM v študijskem letu 2020/2021. 

 

SKLEP 15: 

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 kandidatu S. D. opravljanje izpitov iz predmetov visokošolskega 
strokovnega programa Gospodarska in tehniška logistika, Osnove mehatronike v logistiki, Uporaba 
optimizacijskih metod v logistiki, Osnove prostorskega modeliranja, Načrtovanje transportnih operacij, 
Poslovanje trajnostnega log. Podjetja kot drugemu udeležencu izobraževanja na FL UM v študijskem letu 
2020/2021. 

 

SKLEP 16 : 

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 kandidatu D. T. opravljanje izpitov iz predmetov visokošolskega 
strokovnega programa Gospodarska in tehniška logistika, Osnove mehatronike v logistiki, Uporaba 
optimizacijskih metod v logistiki, Osnove prostorskega modeliranja, Načrtovanje transportnih operacij, 
Poslovanje trajnostnega log. Podjetja kot drugemu udeležencu izobraževanja na FL UM v študijskem letu 
2020/2021. 

 

SKLEP 17: 

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 kandidatu A.A. K. opravljanje izpitov iz predmetov magistrskega 
študijskega programa Logistika sistemov, Management življenjskega cikla oskrbovalnih verig, Obvladovanje 
vrednostne verige v logistiki, Principi modeliranja v logistiki, Znanstveno raziskovanje, Stohastični procesi v 
logistiki, Uvod v znanstveno raziskovanje, Integracija oskrbovalnih verig, Upravljanje projektov v logistiki, 
Trajnostna logistika in alternativni viri energije, Logistika in e-poslovanje kot drugemu udeležencu izobraževanja 
na FL UM v študijskem letu 2020/2021 in kandidatu Klemen Kljunu opravljanje izpitov iz predmetov magistrskega 
študijskega programa Logistika sistemov, Optimizacija logističnih procesov, Informacijska podpora logističnim 
sistemom, Napredni geografski informacijski sistemi, Organizacijska kultura, Management življenjskega cikla, 
Inovativnost v logistiki in oskrbovalnih verigah, Kakovost v logistiki in oskrbovalnih verigah, Mestna logistika in 
mobilistika in Obvladovanje vrednostne verige v logistiki kot drugemu udeležencu izobraževanja na FL UM v 
študijskem letu 2020/2021. 

 

PRIZNAVANJE OBVEZNOSTI OB VPISU KANDIDATA V 2. LETNIK VS PROGRAMA 

PODLAGA – IZ RAZPISA: 
VPIS PO MERILIH ZA PREHODE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI  
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Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: 

· izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje 
Gospodarska in tehniška logistika, 

· prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc 
oziroma učnih izidov, 

· se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v 
nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega 
študijskega programa. 

 
Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi lahko vpišejo:  

· v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Gospodarska in 
tehniška logistika, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in 
nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje,  

· v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta z naslednjih področij:  
transportne storitve, tehnika, informacijske in komunikacijske tehnologije, naravoslovje, ekonomija, 
varovanje.  

Prijave kandidatov in obseg priznanih študijskih obveznosti v visokošolskem strokovnem študijskem programu 
1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika bo obravnavala Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko. 
V kolikor bo kandidatu v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bo 
izpolnjeval pogoje za vpis v višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje 
Gospodarska in tehniška logistika, se kandidatu odobri vpis v višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega 
programa 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.   

 
Obrazložitev: 
 
Soglasno se potrdi: 

SKLEP 18: 

KŠZ FL UM na podlagi Razpisa za vpis na dodiplomske in enovite študijske programe v študijskem letu 2020/2021 
ter na podlagi ugotovljenega v procesu priznavanja obveznosti, da kandidat za vpis v 2. letnik visokošolskega 
programa Gospodarska in tehniška logistika 1. stopnje FL UM, E.S. E. ne izpolnjuje pogojev, zato se mu NE odobri 
vpis v 2. letnik študija   

 
 
 
Ad3) Spremembe obveznih sestavin podiplomskih študijskih programov Fakultete za logistiko;  

 

Prodekanica je predstavila gradivo s spremembami študijskih programov 2. stopnje FL, ki jih 
nameravamo vključiti v razpis za vpis za študijsko leto 2021/2022 in smo ga prejeli.     
Spremembe so posredovale katedre FL za naslednje predmete: 

- Modeliranje dinamičnih procesov v logistiki, ki sta ga nosilec predmeta prof. dr. Lerher z doc.dr. 
Darkom Hercogom spremenila v Robotski sistemi v logistiki, kar se sklada z njihovim raziskovalnim 
delom v laboratoriju. Glede (so)nosilstva doc. dr. Darka Hercoga pri predmetu Robotski sistemi v 
logistiki nosilec predmeta prof.dr. Lerher argumentira, da se on sam raziskovalno in strokovno 
ukvarja z mobilnimi roboti ter modeliranjem in simulacijo diskretnih dogodkov DES. Kolega doc. dr. 
Darko Hercog pa se raziskovalno in strokovno ukvarja z industrijskimi in kolaborativnimi roboti. 

- Principi skladiščenja in embaliranja, sprememba vsebine, temeljne literature, cilji in kompetence 
ter reference. 

- Informacijska podpora logističnim sistemom, nosilec izr.prof. Roman Gumzej predlaga spremembe 
vsebine, cilji, kompetence ter predvidene študijske rezultate in reference. 
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- Računalniško podprti logistični informacijski sistemi, nosilec izr. prof.dr. Roman Gumzej predlaga 
spremembe vsebine, temeljne literature, predvidenih študijskih rezultatov, način ocenjevanja ter 
reference. 

- Informacijski sistemi v logističnih procesih, predmet na DR študiju, nosilec izr. prof.dr. Roman 
Gumzej predlaga spremembo vsebine, temeljne literature, predvidene študijske rezultate in 
reference. 

- Komuniciranje v multikulturnem okolju, nosilka doc.dr. Sonja Mlaker Kač predlaga spremembo 
števila kontaktnih ur (P30 a-P  21a-P) in (12 a-V 21a-V). 

 
Soglasno KŠZ sprejme: 

SKLEP 19: 

Komisija za študijske zadeve FL UM daje soglasje k predlaganim spremembam podiplomskih študijskih 
programov 2. in 3. stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko 
leto 2021/2022. Senatu FL UM predlaga potrditev. 

 
 

Ad 4) Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 

2021/2022; 

 

V skladu z dopisom in navodili UM za namen oblikovanja Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite 
magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021 ter obravnavo predlogov besedila razpisa 
na pristojnih organih UM, moramo članice posredovati besedilo razpisa potrjeno s strani Senata 
fakultete.    

 

Soglasno KŠZ potrdi: 

SKLEP 20:  

Komisija za študijske zadeve FL UM daje soglasje k predlogu besedila razpisa za vpis na univerzitetni 
študijski program 1. Stopnje Logistika sistemov in visokošolski strokovni študijski program 1. Stopnje 
Gospodarska in tehniška logistika Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru v študijskem letu 
2021/2022 in predlaga Senatu FL UM da ga potrdi. 

 

 

 
Ad 5) Razno; 

 
Prodekanica je članom komisije predstavila tematike, ki so bile obravnavane na komisijah univerze: 
 

- Navodila o zvajanju izbirnosti na UM, predvsem delo vezano na strokovne službe in  
- Rezultati odzivov študentov na infografiki o spremljanju napredka učenja, tu je predstavila 

izsledke analize projekta, ki je trajal od marca do avgusta 2020. 
  

Prodekanica je povedala, da se je preko MS Teamsa sestala s prorektorico UM glede sprememb vpisa 
na univerzitetni študijski program, ki smo jih posredovali na UM.  
Predlagala je, da dikcijo “in sorodnih programov” iz razpisa umaknemo.   
V skladu z drugim odstavkom 38. Člena  ZVIS-a se v študij po univerzitetnem študijskem programu na 
posameznem strokovnem področju lahko vpiše tudi, kdor je opravil poklicno mature po ustreznem 
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programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz enega 
od predmetov mature. 

  
Seja je bila zaključena ob  10.51 uri.  

Zapisnik:               Prodekanica za izobraževalno dejavnost FL UM 

Ksenija Končan        Prof.dr. Maja Fošner 

 


