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Celje,15. 2.2021 

Številka: 10/21/KK 

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

dne  16. 2. 2021 
 

Seja Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je potekala v torek,   
16.2.2021 

s pričetkom ob 13.00 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, 

- lekt.dr. Polona Vičič, 

- Amanda Butkovič. 
Opravičeno odsotni: Neja Gracej in doc.dr. Marjan Sternad. 
Ostali prisotni: Ksenija Končan. 

 
 

Prodekanica prof. dr. Maja Fošner (v nadaljevanju: prodekanica ) je pozdravila navzoče ter se zahvalila 
za prisotnost na 26. 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 25. redne in 6. izredne seje KŠZ; 

2. Prošnje študentov; 

3. Letno poročilo FL za ECBE; 

4. Učne enote Kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti (KOOD) UM;  

5. Razno. 

 

 

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

KŠZ sprejme dnevni red 26. redne seje Komisije za študijske zadeve FL UM.  

 

Ad1) Obravnava in potrditev zapisnika 25. redne in 6. izredne seje KŠZ; 

 
Prodekanica je povedala, da so bili sklepi 25. redne in 6. izredne seje realizirani, predlog za izvedbo 8. 
mednarodne Poletne šole FL UM pa je na obravnavi na univerzi. 
 

 
Komisija za študijske zadeve FL UM je soglasno sprejela:  

SKLEP  2:  
KŠZ FL UM se seznani s sprejetimi sklepi in potrdi zapisnik 25. redne in 6. izredne 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. 

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. 

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. 21007167 MAG 2. letnik - Trajnostna logistika in alternativni viri energije (5 ECTS) 
- Magistrsko delo(15 ECTS) 
- Znanstveno raziskovanje (10 ECTS) 
- Principi modeliranja v logistiki (5 ECTS) 

Za 1. letnik: 

- Napredni geografski informacijski sistemi (8 ECTS) 

2. 20016177 UN ABS - Doplomska naloga (6 ECTS) 
Za 2. letnik:  

- Statistika v logističnih sistemih (8 ECTS) 

 

 

 

Ad3)  Letno poročilo FL za ECBE; 

 

Prodekanica je predstavila letno poročilo, ki je pripravljen za študijsko leto 2019/2020 za ECBE. 

 

Komisija za študijske zadeve FL UM je soglasno sprejela:   
SKLEP 4:  

Komisija za študijske zadeve FL UM se seznani z Letnim poročilom ECBE za študijsko leto 2019/2020 
in predlaga Senatu FL UM potrditev. 

 

 

Ad4)  Učne enote Kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti (KOOD) UM;  

 

Prodekanica je povedala, da smo v lanskem študijskem letu poslali predloge za nove učne enote v 
okviru KOOD, ki se bodo v prihodnje izvajale v okviru razpisa kreditno ovrednotene obštudijske 
dejavnosti na UM.  

Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost je organizirana aktivnost študentov, ki se izvaja na UM 
poleg osnovne študijske dejavnosti. V skladu z merili za kreditno vrednotenje študijskih programov 
obsega posamična učna enota 3 ECTS točke. 

 

Sedaj smo bili s strani univerze pozvani, da s predlaganimi učnimi načrti posredujemo izpis sklepa 
Senata članice, finančno oceno izvedbe in izjavo članice, da bo dejavnost izvedla v okviru 
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zagotovljenih finančnih sredstev ter priloge iz katerih izhaja, da je nosilec učne enote ustrezno 
habilitiran visokošolski učitelj. 

Predloga učnih  načrtov predmetov so pripravili, izr. prof. dr. Matevž Obrecht, predmet , Trajnostni 
razvoj, potrošnja in mobilnost ter izr. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman in doc. dr. Sonja Mlaker Kač, ki 
sta pripravili predmet z naslovom Mehke veščine in trajnost. 

Komisija za študijske zadeve FL UM je soglasno sprejela:  

SKLEP 5: 

Komisija za študijske zadeve FL UM daje soglasje k predlogu učne enote Trajnostni razvoj, potrošnja in 
mobilnost v okviru kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti UM ter predlaga Senatu FL potrditev.  

 

SKLEP 6: 

Komisija za študijske zadeve FL UM daje soglasje k predlogu učne enote Mehke veščine in trajnost v 
okviru kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti UM ter predlaga Senatu FL potrditev.  

 

 

Ad5) Razno; 

 

Prodekanica je članom komisije posredovala informacije o razpravah na komisijah Univerze v 
Mariboru, o situaciji, ki se iz dneva v dan sprejemajo novi predpisi, zato dobivamo nova navodila glede 
izvajanja pedagoškega procesa na fakultetah. Sedaj je trenutno v veljavi, da se lahko izvajajo izpiti do 
10 ljudi, s tem, da izvajalci morajo opraviti test na Covid, Ali pa zdravniško potrdilo, v kolikor so ga že 
preboleli. 

Na naši fakulteti je dogovor usklajen z v. d. dekanom, da se pedagoški proces, ki se prične v ponedeljek 
s poletnim semestrom, izvede kot do sedaj, na daljavo. 

Prof. Tone Lerher je potrdil, da se bodo njegove laboratorijske vaje izvedle na daljavo.  

Prodekanica je nadalje seznanila člane z izvedbo informativnih dni, ki so tako kot vse ostalo bile 
izvedene on-line.  

Prodekanica je povedala, da smo bili določeni s strani univerze, da bomo v letošnjem letu imeli notranjo 
institucionalno evalvacijo.  

Prof. Lerher je povedal, da je rektor univerze, prof. dr. Kačič v oddaji Odmevi na televizije SLO 1 na 
temo informativnih dni, omenil logistiko kot interdisciplinarno vedo. 

 

Seja je bila zaključena ob  13.40 uri. 

 

Zapisnik:               Prodekanica za izobraževalno dejavnost FL UM 

Ksenija Končan        Prof.dr. Maja Fošner 

 


