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Celje, 9.12.2020 

Številka: 265/20/KK 

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

dne  14. 12. 2020 
 

Seja Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je potekala v ponedeljek,   
14.12.2020 

s pričetkom ob 14.00 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, 

- Amanda Butkovič. 
Ostali prisotni: Ksenija Končan. 

- Odsotni: prof. dr. Tone Lerher 
 

 
 

Prodekanica prof. dr. Maja Fošner (v nadaljevanju: prodekanica ) je pozdravila navzoče ter se zahvalila 
za prisotnost na 25. 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 24. redne seje KŠZ; 

2. Prošnje študentov; 

3. Priprava besedila razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Fakultete za logistiko v 

študijskem letu 2021/22; 

4. Sprememba študijskega programa (sprememba nosilca);  

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

SKLEP 1 : 

KŠZ sprejme dnevni red 25. redne seje Komisije za študijske zadeve FL UM.  

 

Ad1) Obravnava in potrditev zapisnika 24. redne seje KŠZ; 

 
Prodekanica je povedala, da so bili sklepi 24. redne seje realizirani, razen sklepa vezanega na 
spremembe podiplomskih študijskih programov FL, ki so posredovane v obravnavo na Senat UM.  

 
Komisija za študijske zadeve FL UM je soglasno sprejela:  

SKLEP  2:  
KŠZ FL UM se seznani s sprejetimi sklepi in potrdi zapisnik 24. redne seje Komisije za študijske zadeve FL 
UM.  

 
 

 

Ad2) Prošnje študentov; 

 

Nadaljevanje študija po prekinitvi 

Podlaga: 

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. 
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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.  

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. 

Komisija za študijske zadeve FL UM je soglasno sprejela:  
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. 21007877 DR 2. letnik - Znanstveni članki in raziskovalni projekti (6 ECTS) 
- IRD III (24 ECTS) 
- IRD IV (30 ECTS) 

2. 21007910 DR 2. letnik - Znanstveni članki in raziskovalni projekti (6 ECTS) 
- IRD III (24 ECTS) 
- IRD IV (30 ECTS) 

3. 21008016 DR 2. letnik - Znanstveni članki in raziskovalni projekti (6 ECTS) 
- IRD III (24 ECTS) 
- IRD IV (30 ECTS) 

4. 21007853 DR 2. letnik - Znanstveni članki in raziskovalni projekti (6 ECTS) 
- IRD III (24 ECTS) 
- IRD IV (30 ECTS) 

5. 20033710 VS 3. letnik - Diplomsko delo ( 5 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja logističnih procesov (6 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Transport v logističnem sistemu )6 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (7 ECTS) 

6. 20034717 VS 3. letnik - Diplomsko delo (6 ECTS) 
Za 2. letnik: 

- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (6 ECTS) 

7. 20027845 VS ABS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

8. 20027823 UN ABS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 

9. 20025715 VS ABS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja logističnih procesov (6 ECTS) 

10. 20034427 VS 3. letnik - Diplomsko delo (5 ECTS) 
- Upravljanje z embalažo v logistiki (6 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja logističnih procesov (6 ECTS) 
- Poslovni informacijski sistemi v logistiki (6 ECTS) 
- Intralogistika in vodenje projektov (5 ECTS) 
- Zelene tehnologije v logističnih procesih (5 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Osnove prostorskega modeliranja (7 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (6 ECTS) 
- Poslovanje trajnostnega logističnega podjetja (6 ECTS) 

11. 20035633 VS 2. letnik - Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Osnove prostorskega modeliranja (7 ECTS) 
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- Ravnanje z zaposlenimi v logistiki (6 ECTS) 
- Skladiščna tehnika in tehnologija (6 ECTS) 
- Strokovna log.terminol.in sporazumevanje v angleščini 2 (6 

ECTS) 
- Uporaba optimizacijskih metod v logistiki (8 ECTS) 
- Uporaba statističnih metod v logistiki (6 ECTS) 

Za 1. letnik: 

- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 
- Osnove mehatronike v logistiki (6 ECTS) 

 

Komisija za študijske zadeve FL UM je soglasno sprejela:  
SKLEP 4: 
V študijskem letu 2020/2021  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi, s tem da opravijo obveznosti 
višjega letnika kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2020/2021   

1. 21008252 DR 1. letnik - Znanstveni članki in raziskovalni projekti (6 ECTS) 
- IRD III (24 ECTS) 
- IRD IV (30 ECTS) 

2. 21008243 

DR 1. letnik 

- Znanstveni članki in raziskovalni projekti (6 ECTS) 
- IRD III (24 ECTS) 
- IRD IV (30 ECTS) 

3. 21008263 DR 1. letnik - Znanstveni članki in raziskovalni projekti (6 ECTS) 
- IRD III (24 ECTS) 
- IRD IV (30 ECTS) 

4. 21007882 DR 2. letnik - IRD V (30 ECTS) 
- IRD VI (30 ECTS) 

 

Priznavanje izpitov  

 

V skladu s sklepi KŠZ FL UM je prošnjo za priznavanje izpita nosilec predmeta že predhodno obravnaval 
ter podal odgovor v zvezi s priznavanjem vsebine ter oceno. 

Komisija za študijske zadeve FL UM je soglasno sprejela:  
SKLEP 5:  

 (20043968) se V CELOTI priznajo obveznosti pri predmetu Računalništvo v logistiki (4 ECTS) na 

univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Logistika sistemov.  

 

 

Ad3) Priprava besedila razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Fakultete za logistiko v 

študijskem letu 2021/22; 

 

Skladno s 40. členom Zakona o visokem šolstvu, Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem 
šolstvu in Statutom UM je potrebno na UM pripraviti predlog besedila za vpis za podiplomske študijske 
programe Univerze v Mariboru za študijsko leto 2021/2022.  

 
Pri oblikovanju besedila je potrebno upoštevati podatke navedene v akreditiranih študijskih 
programih, ter njihove spremembe skladno z ZVis in Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v 
visokem šolstvu.  Pri določanju števila vpisnih mest za posamezne študijske programe je potrebno 
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upoštevati načrt izobraževalne dejavnosti, ki je bil potrjen na seji Senata UM na 9. redni seji, dne, 
26.05.2020.    
 
Prodekanica je predstavila gradivo, ki smo ga prejeli iz UM z usmeritvami za pripravo razpisanega 
besedila članice za študijske programe 2. in 3. stopnje. 
 

Komisija za študijske zadeve FL UM je soglasno sprejela:   
 

SKLEP 6:  

Komisija za študijske zadeve FL UM daje soglasje k predlogu besedila razpisa za vpis na podiplomski 

študijski program 2. stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko 

leto 2021/2022 in predlaga Senatu FL UM da ga potrdi. 

in 

SKLEP 7:  

Komisija za študijske zadeve FL UM daje soglasje k predlogu besedila razpisa za vpis na podiplomski 

študijski program 3. stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko 

leto 2021/2022 in predlaga Senatu FL UM da ga potrdi. 

 

Ad4) Sprememba študijskega programa (sprememba nosilca); 

 

Prodekanica je povedala, da smo prejeli od Katedre za kvantitativno modeliranje smo na komisijo 
predlog spremembe nosilca pri predmetu Osnove prostorskega modeliranja na visokošolskem 
strokovnem študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika. Za novega nosilca je predlagan 
doc. dr. Klemen Prah, ki je tudi izvajalec predmeta. 

 

Komisija za študijske zadeve FL UM je soglasno sprejela:  

SKLEP 8: 

Komisije za študijske zadeve FL UM daje soglasje k predlagani spremembi visokošolskega strokovnega 
študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika na 1. stopnji (sprememba nosilca) pri 
predmetu Osnove prostorskega modeliranja. Senatu FL UM predlagamo potrditev. 

 

Nadalje je prodekanica predstavile predloge, ki smo jih prejeli od Katedre za upravljanje v logistiki in 
oskrbovalnih verigah FL:  

- Sprememba pri predmetu doktorskega študijskega programa, Logistični sistemi in 
oskrbovalne verige (sprememba naziva predmeta, sprememba nosilca iz dr. Rosi na dr. 
Obrecht , vsebine, cilji in kompetence, predvideni štud. rezultati, literatura in reference).  

- Sprememba pri predmetu Znanstveni članki in raziskovalni projekti (sprememba nosilca iz 
dr.Kramberger/dr. Kovačič Lukman na dr. Obrecht, vsebine, način ocenjevanja, reference). 

 

Prodekanica je člane seznanila, da izr. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman, ki je sonosilka pri predmetu 
Znanstveni članki in raziskovalni projekti na doktorskem študijskem programu ni bila seznanjena s 
spremembo in je naslovila vprašanje v.d. dekanu in predstojniku katedre.  

Prodekanica je povedala, da se spremembe nosilcev lahko potrjujejo kadarkoli in so po potrditvi na 
Senatu UM takoj v veljavi, zato je predlagala, da se predlog spremembe za omenjeni predmet vrne 
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ponovno na obravnavo na Katedro za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah, da se o 
spremembi pogovorijo in uskladijo z nosilcem in sonosilko predmeta.  

 
Komisija za študijske zadeve FL UM je soglasno sprejela:  
SKLEP 9: 

Komisije za študijske zadeve FL UM daje soglasje k predlagani spremembi doktorskega študijskega 
programa 3. stopnje Logistika sistemov (sprememba nosilca, naziv predmeta, vsebina, cilji in 
kompetence, predvideni štud. rezultati, literatura, reference) pri predmetu Logistični sistemi in 
oskrbovalne verige. Senatu FL UM predlagamo potrditev. 

 

Ad5) Razno; 

 

Prodekanica je članom komisije posredovala informacije o razpravah na komisijah in Senatu Univerze 
v Mariboru. Pereča tema, ki so jo tokrat obravnavali je vezana na aktualne dogodke povezane s 
trenutno situacijo Covid – 19 in izziv kako izvesti zimsko izpitno obdobje.  

Tudi na fakulteti je dogajanje pestro in prodekanica je nadalje povzela:   

- da je izšel Razpis za podelitev nagrad Fakultete za logistiko, ki jo bomo letos zaradi izrednih 
razmer izvedli on-line, 

- da so organizirane delovne skupine, ki sistematsko pripravljajo spremembe študijskih 
programov, 

- da se pripravlja akreditacija magistrskega študijskega programa preko ELA Standardov, 
- da se pripravljamo za izvedbo on-line predstavitev po srednjih šolah, tako bomo že v zadnjem 

tednu decembra izvedli predstavitev za Srednjo šolo za storitvene dejavnosti –logistika iz Celja. 
 

Prodekanica je povedala, da imamo dobre študente, ki se zelo trudijo, da bi v teh izrednih razmerah 
uspešno zaključili študij. Nekateri poleg študija, imajo tudi službe, zato je pozvala člane, da stopimo 
naproti študentom, ki so naši najboljši promotorji ter jim pomagamo, da zaključijo študij. Člani so se 
strinjali. 

Izr. prof. dr. Roman Gumzej je povedal, da so v Piranu na novo akreditirali in bo novost v študijskem 
letu 2021/22, srednje šolski program za Logistični tehnik .  
 

Seja je bila zaključena ob 14.50 uri. 

 

Zapisnik:               Prodekanica za izobraževalno dejavnost FL UM 

Ksenija Končan        Prof.dr. Maja Fošner 

 


