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Celje, 04. 06. 2019 
   Številka 37/19/NV 

 
ZAPISNIK 

3.  izredna seja  Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne   03. 06. 2019 

 
 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 03. 06. 2019 s pričetkom ob 13.00 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. Tomaž Kramberger, 
prof. dr. Tone Lerher, izr. prof. dr. Borut Jereb, izr. prof. dr. Andrej Lisec, doc. dr. Marjan Sternad, izr. 
prof. dr. Darja Topolšek, , Vasja Omahne. 
 
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Irena Gorenak, Maja Slapar, Samo Kumperščak 
 
Ostali prisotni: Nina Vrečko 
 
Dekan je uvodoma prisotne pozdravil in ugotovil, da je seja sklepčna. Predlog dnevnega reda je bil 
posredovan z vabilom, gradivo je bilo objavljeno. 
 
Dnevni red se glasi: 

1. Doktorske disertacije; 
2. Habilitacije; 
3. Zahtevnejša merila Fakultete za logistiko  Univerze v Mariboru za izvolitev v nazive za področja 

»logistika (naravoslovje in matematika)«, »logistika (tehnika)« in »logistika (družboslovje)«; 
4. Spremembe Kadrovskega načrta FL UM za študijsko leto 2018/2019. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red  3. izredne seje Senata Fakultete za logistiko UM. 
 

Ad1 
Doktorske disertacije; 

 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
 

Ad 2 
Habilitacije; 
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Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
 
 

 
Ad 3 

Zahtevnejša merila Fakultete za logistiko  Univerze v Mariboru za izvolitev v nazive za področja 
»logistika (naravoslovje in matematika)«, »logistika (tehnika)« in »logistika (družboslovje)«; 

 
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da so na Komisiji za znanstveno raziskovalne zadeve ponovno 
obravnavali Zahtevnejša merila Fakultete za logistiko  Univerze v Mariboru za izvolitev v nazive za 
področja »logistika (naravoslovje in matematika)«, »logistika (tehnika)« in »logistika (družboslovje)«. 
Sprejeli so sklep s katerim Senatu FL UM predlagajo potrditev istih (že posredovanih) zahtevnejših meril 
z začetkom uporabe v 30 mesecih po potrditvi zahtevnejših meril na Senatu UM. Nato je razložil razliko 
med predlaganimi zahtevnejšimi merili FL UM ter univerzitetnimi merili. 
 
Prof. dr. Tone Lerher je povedal, da podpira zahtevnejša merila FL UM, vendar ne prezahtevna kot so na 
primer na FERIju. Posledica zahtevnejših meril je vsekakor večja kakovost raziskovanja. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel:  

 
SKLEP ŠT. 5: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi predlog Zahtevnejših meril za izvolitev v 
nazive za področja »logistika (naravoslovje in matematika)«, »logistika (tehnika)« in »logistika 
(družboslovje)«. 

 
 

Ad 4 
Spremembe Kadrovskega načrta FL UM za študijsko leto 2018/2019 

 
Dekan je povedal, da so na prejšnji seji Senata FL UM sprejeli sklep, da prodekanica za izobraževalno 
dejavnost, prof. dr. Maja Fošner do naslednje seje Senata FL UM pripravi predlog spremembe 
kadrovskega načrta ki se nanaša na predmete vaj raziskovalnega dela. 

Prof. dr. Maja Fošner je predlagala izvajalce vaj in sicer je na UN študijskem programu nerazporejenih 
30 ur vaj pri predmetu Uvod v raziskovalno delo, 30 ur vaj pri predmetu Raziskovalno delo in 6 ur vaj 
pri predmetu Znanstveno raziskovanje na MAG študijskem programu.  

 
Senat FL UM je soglasno sprejel:  

 
SKLEP ŠT. 6: 

Senat FL UM potrdi spremembe Kadrovskega načrta za študijsko leto 2018/2019 kot sledi: 
• pri predmetu Uvod v raziskovalno delo (UN) bodo izvedli: 
   izr. prof. dr. Matjaž Knez 12 ur 
  izr. prof. dr. Darja Topolšek 10 ur 
   doc. dr. Matevž Obrecht 6 ur 
  izr. prof. dr. Borut Jereb 2 uri 
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 pri predmetu Raziskovalno delo (UN) bodo izvedli: 
izr. prof. dr. Matjaž Knez 12 ur 
izr. prof. dr. Darja Topolšek 10 ur 
 doc. dr. Matevž Obrecht 6 ur 
 izr. prof. dr. Borut Jereb 1 ura 
izr. prof. dr. Andrej Lisec 1 ura 

 pri predmetu Znanstveno raziskovanje (MAG) bodo izvedli: 
doc. dr. Marjan Sternad 2 uri 
izr. prof. dr. Borut Jereb 1 uro 
doc. dr. Sonja Mlaker Kač 2 uri 
prof. dr. Bojan Rosi 1 uro. 

 
Pripravila: 

Nina Vrečko                                                                                              Dekan Fakultete za logistiko  
                      prof. dr. Bojan Rosi  


