Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 11. 11. 2016
Številka 142/16/DMA
ZAPISNIK
35. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 2. 11. 2016

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 2. 11. 2016 s pričetkom ob 10.30 uri v
sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.
Prisotni člani Senata FL UM:
- prof. dr. Bojan Rosi,
- prof. dr. Maja Fošner,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. dr. Tomaž Kramberger,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- prof. dr. Tone Lerher,
- doc. dr. Matjaž Knez.
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, Luka Herman, Anja Dolinar, Sara Salamun.
Ostali prisotni: Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Dekan prof. dr. Bojan Rosi (v nadaljevanju: dekan) je v uvodu pozdravil navzoče.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Dekan je predlagal razširitev dnevnega reda z novo
6. točko: Poročilo za ECBE, dosedanja 6. točka postane 7. razno.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 34. redne seje Senata Fakultete za logistiko;
2. Spremembe študijskih programov Fakultete za logistiko;
3. Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe FL za študijsko leto 2017/2018;
4. Priznanja Fakultete za logistiko;
5. Imenovanje tutorjev študentov za študijsko leto 2016/2017;
6. Poročilo za ECBE;
7. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme razširjen dnevni red 35. redne seje Senata Fakultete za
logistiko UM.

Ad1) Obravnava in potrditev zapisnika 34. redne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je poročala o izvršitvi sklepov. Vsi sklepi se izvršujejo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrjuje zapisnik 34. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Spremembe študijskih programov Fakultete za logistiko
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog sprememb študijskih programov na VS in UN
študijskem programu. Predlogi so usklajeni s Strokovnim kolegijem FL UM in predlogi predstojnikov
kateder ter s poročilom Komisije o usklajenosti z ELA standardi. Spremembe ne vplivajo na število
kontaktnih ur, gre za spremembo kompetenc, predvidenih rezultatov, po nekod gre za spremembe
predmetov.
Izpostavila je, da smo uspeli združiti module na VS programu. Imamo nov tehniški in gospodarski
modul, vojaški modul pa ostaja nespremenjen. Ideja je, da se študenti enakomerno razporedijo po
modulih. Sprememba je pri učni enoti Raziskovalno delo, kjer imamo najprej Uvod v raziskovalno delo,
nato raziskovalno delo.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je sprememba v skladu s poročilom o skladnosti z ELA
standardi.
Prof. dr. Tone Lerher je opozoril na pravilnost prevoda predmeta: Osnove mehatronike v logistiki v
angleškem jeziku, ki se pravilno glasi: Fundamentals of mechatronics in logistics.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da se bodo ta in morebitne druge napake odpravile pred pošiljanjem
gradiva na UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Senat Fakultete za logistiko potrdi spremembe univerzitetnega študijskega programa 1. Stopnje
Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, ki veljajo od študijskega leta
2017/2018 dalje.
SKLEP 4
Senat Fakultete za logistiko potrdi spremembe visokošolskega strokovnega študijskega programa 1.
Stopnje Gospodarska in tehniška logistika Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, ki veljajo od
študijskega leta 2017/2018 dalje.
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V nadaljevanju je prof. dr. Maja Fošner predlagala obravnavo predloga sprememb pogojnih
predmetov, ki so nastale zaradi novih predmetov in njihovih imen.
Dekan je predlagal spremembo imena Strategije tehnike in tehnologije v logistiki nazaj v prvotno ime:
Osnove logističnih tehnik in tehnologij. Vsi so se strinjali.
Prof. dr. Borut Jereb je povedal, da so še drugi podobni primeri za spremembe naslovov predmetov.
Menil je, da je možno sprejeti gradivo, tako kot je sedaj in delamo spremembe naslednje leto. Če gremo
nazaj, podremo druge zadeve.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da smo se o tem pogovarjali na dveh sejah Strokovnega kolegija FL
in nato na seji KŠZ FL UM, katerih izr. prof. dr. Borut Jereb ni udeležil, kljub temu, da je bil povabljen.
O tem smo obširno razpravljali. Danes moramo gradivo oddati. Ker ni uspela dobiti informacije od izr.
prof. dr. Jereba, je kontaktirala z doc. dr. Matevžem Obrechtom, ki je pripravil gradivo za ta predmet.
Povedla je, da smo o tem veliko govorili.
Izr. prof. dr. Borut Jereb se je strinjal, da zaenkrat pustimo tako, kot je.
Dekan je povedal, da smo se sprememb lotili tako, da so nosilci pregledali vsebine. Predmeti in študijski
programi so živa stvar. Predlagal je, da zaenkrat ostane vsebina enaka, kot je v gradivu. Do drugega
leta bomo realizirani ostale in dodatne spremembe. Bistveno je, da smo naredili razliko med VS in UN
študijskim programom ter spremembo na modulih.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Senat Fakultete za logistiko potrdi spremembo pogojnih predmetov za napredovanje v 2. letnik na
visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. Stopnje Gospodarska in tehniška logistika
Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, ki veljajo od študijskega leta 2017/2018 dalje.
SKLEP 6
Senat Fakultete za logistiko potrdi spremembo pogojnih predmetov za napredovanje v 2. letnik na
univerzitetnem študijskem programu 1. Stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v
Mariboru, ki veljajo od študijskega leta 2017/2018 dalje.

Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da smo na KŠZ FL UM smo dobili predloge iz KTL, da bi se število
skupin povečalo zaradi laboratorijskih vaj. KŠZ FL UM ni videla razloga za spremembe, zato so pozvali
katedro k obrazložitvi. Prof. dr. Potrč se je strinjal s tem, da ostane enako število skupin, izr. prof. dr.
Brigita Gajšek pa je vztrajala in podala obrazložitev – zaradi praktičnih vaj na delovnih mizah in igralnih
tablah je predlagala največ 11 študentov na skupino vaj.
KŠZ FL UM se zaradi usmeritve Senata FL do tega ni opredelila in je predlagala, da o prošnji odloči Senat
FL.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da so v 1. fazi na seji katedre zbrali predloge in doc. dr. Brigita Gajšek
je predlagala spremembe predavalnice. Potrč meni, da je možno izvajati vaje za 16 študentov.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je vprašal, ali je predavalnica P102 usposobljena za predavalnico.
Prof. dr. Tone Lerher in dekan sta potrdila, da je.
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Dekan je povedal, da zaradi razlogov ekonomičnosti, ki jim moramo slediti, predlogu ne moremo
ugoditi. Predlagal je, da se predlog zavrne, hkrati bomo pozvali katedro, da zagotovi pogoje. Ne
moremo odobriti izvajanja vaj, ki jih ne smemo ali ne moremo plačati.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da zaenkrat niso podani pogoji za širitev števila ur in na večje število
skupin.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 7
Predlog za povečanje števila skupin študentov za izvedbo vaj se zavrne.

Ad 3) Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe FL za študijsko leto 2017/2018
Dekan je povedal, da smo skladno z usmeritvami UM znižali število vpisnih mest za redne in izredne
študente.
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog razpisa za vpis v dodiplomske študijske
programe FL za študijsko leto 2017/2018, ki je bil potrjen na seji KŠZ FL UM. Kar se tiče vpisnih mest, so
že bila potrjena na Senatu FL. Sprememba je tudi v besedilu razpisa za vpis, ki je spremenjen glede na
spremembe študijskih programov, spremenjeni pa so tudi pogoji za vpis v 2. in 3. letnik po merilih za
prehode, tako da je izločena zahtevana povprečna ocena in 3 leta delovnih izkušenj. To je bilo
upoštevano na VS in UN študijskem programu.
Po krajši razpravi je Senat FL UM soglasno sprejel:
SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko potrdi spremembo besedila Razpisa za vpis v 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
2017/2018. v delu, ki se nanaša na pogoje za vpis po merilih za prehode v 2. in 3. letnik.

SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko potrdi Razpis za vpis v 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 2017/2018.

Ad 4) Priznanja Fakultete za logistiko
Dekan je povedal, da je 21. 9. 2016 sprejel Sklep o razpisu za podelitev priznanj FL za študijsko leto
2015/2016, na podlagi katerega so bili vloženi predlogi za podelitev priznanj FL.
Komisija za podelitev priznanj FL je obravnavala vložene kandidature in sprejela predloge, ki so v
gradivu.
Senat FL UM je po krajši razpravi soglasno sprejel:
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SKLEP 10
Priznanje Fakultete za logistiko za najboljšega študentko ali študenta letnika za študijsko leto
2015/2016 v posameznem študijskem programu 1. in 2. stopnje prejmejo:
Špela Kovše za 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška
logistika;
Tadej Bratina za 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov;
Patricija Teršar za 1. letnik magistrskega študijskega programa Logistika sistemov;
Kaja Krašovec in Neja Golob za 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa
Gospodarska in tehniška logistika;
Miša Gabor za 2. letnik univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov;
Sebastjan Lazar za 2. letnik magistrskega študijskega programa Logistika sistemov;
Anja Pratneker za 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška
logistika;
Simona Šinko za 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov.
SKLEP 11
Priznanje Fakultete za logistiko za strokovno delo za študijsko leto 2015/2016 prejme Romana Zimšek.
SKLEP 12
Priznanje Fakultete za logistiko za študijske dosežke za najboljše magistrsko delo na magistrskem
študijskem programu Logistika sistemov za študijsko leto 2015/2016 prejme študent Gašper Koželj
Zevnik.
SKLEP 13
Priznanje Fakultete za logistiko za študijske dosežke za najboljše magistrsko delo na magistrskem
študijskem programu Logistika sistemov za študijsko leto 2015/2016 prejme študent Albert Pajaziti.
SKLEP 14
Priznanje Fakultete za logistiko za študijske dosežke za najboljše magistrsko delo na magistrskem
študijskem programu Logistika sistemov za študijsko leto 2015/2016 prejme študentka Nives
Podbevšek.
SKLEP 15
Priznanje Fakultete za logistiko za študijske dosežke za najboljše magistrsko delo na magistrskem
študijskem programu Logistika sistemov za študijsko leto 2015/2016 prejme študent Tadej Hren.
SKLEP 16
Priznanje Fakultete za logistiko za študijske dosežke za najboljše diplomsko delo na univerzitetnem
študijskem programu Logistika sistemov za študijsko leto 2015/2016 prejme študentka Simona
Šinko.
SKLEP 17
Priznanje Fakultete za logistiko za pedagoško delo za študijsko leto 2015/2016 prejme asist. Tea
Vizinger.
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Ad 5) Imenovanje tutorjev študentov
Dekan je povedal, da je bil sprejet sklep o razpisu za imenovanje tutorjev študentov za izvajanje
študentskega tutorstva v študijskem letu 2016/2017. Tutorje študente imenuje Senat FL na predlog
Komisije za tutorstvo in s soglasjem ŠS FL UM izmed kandidatov, ki so se prijavili na razpis za tutorje
študente.
Sklep ŠS FL UM in zapisnik Komisije za tutorstvo, ki je predlagala imenovanje tutorjev, sta v gradivu.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da vsi izpolnjujejo pogoje.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 18
Senat Fakultete za logistiko UM za tutorje študente Fakultete za logistiko za študijsko leto 2016/2017
imenuje:
Marijo Dernač (3. letnik VS), Marka Kmeteca (Abs), Saro Salamun (Abs), Natalijo Geld (Abs), Luka
Hermana (3. letnik VS), Tadeja Gračnerja (3. letnik VS), Tjašo Pečnik (2. letnik VS) in Simono Šinko (1.
letnik MAG).

Ad 6) Poročilo za ECBE
Dekan se je prof. dr. Maji Fošner in asist. Vaski Pejić zahvalil za opravljeno delo pri pripravi poročila za
ECBE in predal besedo prof. dr. Maji Fošner.
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila poročilo za ECBE, ki ga je predhodno obravnavala KŠZ FL UM.
Povedala je, da moramo vsako leto pripraviti letno poročilo za preteklo študijsko leto. Lani smo dosti
naredili in vse je zajeto v gradivu. Decembra nas čaka priprava vloge za reakreditacijo, obisk evalvatorjev
pričakujemo v mesecu marcu 2017.
Glede strategije uporabe akreditacij pa bomo to vprašanje obravnavali na Strokovnem kolegiju FL.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 19
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi poročilo za ECBE za študijsko leto 2015/2016.

Ad) Razno
Dekan je povedal, da danes pričakujemo obisk vodstva EF iz Subotice z novim dekanom. Pričakujemo
njihov predlog glede nadaljevanja skupnega magistrskega študijskega programa.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da v sklopu Horizont 2020 tudi pametna specializacija, eden
izmed stebrov so pametna mesta, sodelujemo v konzorciju, ki bo prijavil SRIP, kjer sodelujemo z IJS.
Znotraj je formiranih 5 vertikalnih in 5 horizontalnih stebrov, UM je dobila enega in pol vertikalnega,
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od tega je FL koordinator in vodja enega stebra. Naš predstavnik bo dekan, ki bo tudi član organa
upravljanja tega SRIPA.
Dekan je povedal, da je SRIP trenutno največja stvar v Sloveniji in povezan je z velikimi finančnimi
sredstvi. V vertikalah imamo svoje področje, v katerem sodelujejo številne gospodarske družbe.
Dekan je povedal, da se je dogovoril s Fakulteto za promet iz Univerze v Zagrebu, da bo naslednje leto
konferenca za logistiko in trajnostni transport v Opatiji 31. 5. 2016. Kotizacija bo 200 EUR, mi bomo
dobili enega eminentnega gosta.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je poudaril, da nismo združili konferenc, združili smo dva dogodka in
imamo skupen plenarni del.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da pričakujemo gosta – mladega raziskovalca iz Edinburgha. Prosili so
nas, da mu za obdobje meseca in pol omogočimo delo na FL, vse stroške nosi sam. V nadaljevanju je
člane Senata FL seznanil s tem, da je bil povabljen za govornika in sodelavca na okrogli misi o električnih
vozilih.
Zaključeno ob 12.00 uri.

Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter
Dekan Fakultete za logistiko UM
prof. dr. Bojan Rosi
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