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Celje, 6.11.2020 

Številka:255/20/KK 

ZAPISNIK 
24.  redne  seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 

dne  9.11. 2020 
 

Seja Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 9.11.2020 
s pričetkom ob 13.00 uri preko MS Teams.  
 
Prisotni člani Komisije za študijske zadeve FL UM:  

- prof. dr. Maja Fošner, 

- izr. prof. dr. Roman Gumzej, 

- doc. dr. Marjan Sternad, 

- lekt. dr. Polona Vičič, 

- Neja Gracej. 
Ostali prisotni: Ksenija Končan. 
Odsotni: prof. dr. Tone Lerher, Amanda Butkovič. 
 

 
 

Prodekanica prof. dr. Maja Fošner (v nadaljevanju: prodekanica ) je pozdravila navzoče ter se zahvalila 
za prisotnost na 24. redni seji KŠZ FL UM.  
 
Nadalje je ugotovila sklepčnost.   
 
Prodekanica je predlagala potrditev dnevnega reda, ki je bil posredovan z vabilom.  
 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 23. redne seje KŠZ; 

2. Prošnje študentov; 

3. Pogoji za vpis na univerzitetni študijski program 1. stopnje Logistika sistemov FL UM z 

opravljeno poklicno maturo in izpitom iz enega od predmetov splošne mature;  

4. Razno. 

 

 

Komisija za študijske zadeve FL UM je soglasno sprejela:  
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SKLEP 1 : 

KŠZ sprejme dnevni red 24. redne seje Komisije za študijske zadeve FL UM.  

 

Ad1) Obravnava in potrditev zapisnika 23. redne seje KŠZ; 

 
Prodekanica je povedala, da so bili sklepi 23. redne seje realizirani, razen sklepa vezanega na 
spremembe podiplomskih študijskih programov FL, ki so posredovane v obravnavo na Senat FL.  
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 zapisnik 23. redne seje Komisije za študijske zadeve FL 
UM.  

 
 

 

Ad2) Prošnje študentov; 

 

 

Nadaljevanje študija po prekinitvi 

 

Statut Univerze v Mariboru (UPB 12)  

Nadaljevanje študija po prekinitvi 

122. člen 

Študent, ki prekine študij, lahko nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem programu, če se 
študijski program v času prekinitve ni spremenil. 

Če je študent prekinil študij in se je študijski program, v katerega je bil vpisan, v času prekinitve 
spremenil, se mu lahko priznajo opravljene obveznosti, ki ustrezajo učnim izidom spremenjenega 
programa in dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija z novo generacijo, pod pogojem, da se 
mu določijo dodatne obveznosti v obsegu in vsebini na način, da bo dosegel učne izide, ki jih zahteva 
spremenjeni študijski program. Za študenta ob nadaljevanju študiju veljajo pogoji študija, kot veljajo 
za novo generacijo študentov, ki se ji priključuje, razen če je s splošnimi akti Univerze v Mariboru 
določeno drugače. 

Posamezniki, ki jim je status študenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku študija in se niso 
izpisali ter želijo študij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti 
po študijskem programu, po katerem se izobražujejo, še dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. 
Študijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb 
študijskega programa, do katerih je prišlo v času prekinitve, lahko določijo nove študijske obveznosti. 

Rok za dokončanje študija se določi skladno z veljavno visokošolsko zakonodajo. 

123. člen 

O nadaljevanju študija po prekinitvi v primeru spremembe študijskega programa in določitvi dodatnih 
obveznosti, odloča Komisija za študijske zadeve članice univerze na prošnjo študenta.  
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Zoper odločitev Komisije za študijske zadeve je v roku 8 dni dopustna pritožba na Univerzitetno 
komisijo za pritožbe študentov, katere odločitev je dokončna.  

 

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, s tem da opravijo obveznosti kot 
sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2020/2021   

1. 21007303 MAG 2. letnik - Magistrsko delo (15 ECTS) 
- Znanstveno raziskovanje (10 ECTS) 

2. 20028439 

VS 2. letnik 

- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Uporaba optimizacijskih metod v logistiki (8 ECTS) 
- Načrtovanje transportnih operacij (7 ECTS) 
- Osnove prostorskega modeliranja (7 ECTS) 
- Nemški jezik v logistiki 2 (6 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (6 ECTS) 
- Ravnanje z zaposlenimi v logistiki (6 ECTS) 
- Poslovanje trajnostnega logističnega podjetja (6 ECTS) 

Za 1. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 

3. 20032850 VS 3. letnik - Praktično usposabljanje (20 ECTS) 
- Diplomsko delo (10 ECTS) 

4. 20035008 UN 3. letnik - Raziskovalno delo (14 ECTS) 
- Diplomsko delo (10 ECTS) 

 

Za 2. letnik: 

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

5. 20035284 VS 3. letnik - Praktično usposabljanje (20 ECTS) 
- Diplomsko delo (10 ECTS) 

 

   

PRIDOBITEV POSEBNEGA STATUSA ; 

V skladu s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o študentih s posebnim statusom na UM so na 

Univerzi v Mariboru naslednje vrste oz. kategorije študentov s posebnim statusom:  

 študenti vrhunski športniki,  

 študenti priznani umetniki, 

  dolgotrajno bolni študenti,  

 študenti invalidi,  

 študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze 

v Mariboru)  
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 drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje (npr. 

izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenost 

v pomembne raziskovalne projekte idr.). 

SKLEP 4: 

 (vpisna št.: 20042448) KŠZ odobri poseben status, študenta vrhunskega športnika v študijskem letu 
2020/2021 z možnostjo podaljšanja.  

S tem se ji omogoči:  

-pravico do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v 
dogovoru z nosilcem oz. izvajalcem predmeta,  

- pravico do naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega 
preverjanja znanja ipd.,   

-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. 

 
 

 

Soglasno se potrdi: 
 
SKLEP 5:  

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.G. opravljanje izpitov iz predmetov visokošolskega 

strokovnega programa Gospodarska in tehniška logistika, Osnove logistike, Osnove logističnih procesov in 

trajnostnih oskrbovalnih verig, Osnove teorije sistemov, Osnove računalništva v logistiki, Informatika in 

informacijska varnost v logističnih procesih, kot drugemu udeležencu izobraževanja na FL UM v študijskem letu 

2020/2021. 

 

 

Priznavanje izpitov  

 

V skladu s sklepi KŠZ FL UM prošnje za priznavanje izpitov nosilci predmetov že predhodno obravnavajo 
ter podajo odgovor v zvezi s priznavanjem vsebin ter oceno. 

SKLEP 6: 

 (20043968) se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu Informatika in informacijska varnost v 

organizaciji (4 ECTS) na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Logistika sistemov.  
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SKLEP 7: 

 (20043968) se DELNO priznajo obveznosti pri predmetu Management trajnostnih oskrbovalnih verig 

(6 ECTS) na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Logistika sistemov. Študent mora opraviti 

še izpit iz področja Trajnostnega managementa. 

 

SKLEP 8: 

 (20043968) se DELNO priznajo obveznosti pri predmetu Matematične metode 1 (8 ECTS) na 

univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Logistika sistemov. Študent mora opraviti še izpit iz 

poglavij Matrike in Vektorji. 

 

SKLEP 9: 

 (20043968) se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu Ekonomika v logistiki (8 ECTS) na 

univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Logistika sistemov.  

 

SKLEP 10: 

 (20040987) se DELNO priznajo obveznosti pri predmetu Poslovna terminologija in sporazumevanje v 

angleškem jeziku 2(6 ECTS) na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Logistika sistemov. 

Študentka mora opraviti še prezentacijo na temo »Supply chain management« in rešiti e-kvize v 

tekočem študijskem letu.  

 

 

 

Ad3) Pogoji za vpis na univerzitetni študijski program 1. stopnje Logistika sistemov FL UM z 

opravljeno poklicno maturo in izpitom iz enega od predmetov splošne mature; 

 

 
Prodekanica je povedala članom, da je imela s Prorektorico doc. dr. Marina Tavčar Krajnc sestanek, ki 
ga je le ta izvedla tudi z  ostalimi  članicami UM na temo vpisnih pogojev na univerzitetne študijske 
programe 1. stopnje. 
 
Vezano na 38. len ZVISa, 2 odstavek, ki pravi: 
V študij po univerzitetnem študijskem programu na posameznem strokovnem področju se lahko vpiše 
tudi, kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne 
izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov mature, se vpisni pogoji 
popravijo, kot je bilo dogovorjeno, ter se gradivo vključno z novim sklepom Senata posreduje 
pristojnim službam na UM. 
 

SKLEP 11: 

Komisija za študijske zadeve FL UM daje soglasje k predlaganim spremembam vpisnih pogojev za vpis 
na univerzitetni študijski program 1. Stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v 
Mariboru za študijsko leto 2023/2024. Senatu FL UM predlagamo potrditev. 
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Ad4) Razno; 

Lekt. Dr. Polona Vičič je postavila vprašanje vezano na fizično izvedbo izpitov na fakulteti. 
Prodekanica je povedala, da zaenkrat razmere s situacijo Covid – 19 tega ne dopuščajo. 

 

Seja je bila zaključena ob  13.30. uri. 

 

Zapisnik:               Prodekanica za izobraževalno dejavnost FL UM 

Ksenija Končan        Prof.dr. Maja Fošner 

 


