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Celje, 01. 04. 2019 
   Številka  19/19/NV 

ZAPISNIK   
17.  seja  Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 

dne 25. 03. 2019 
 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 25. 03. 2019 s pričetkom ob 13.15 uri v 
sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.  

 
Prisotni člani Senata FL UM: prof. dr. Bojan Rosi, izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, izr. prof. dr. Borut 
Jereb, izr. prof. dr. Andrej Lisec, doc. dr. Marjan Sternad, izr. prof. dr. Darja Topolšek, Samo Kuperščak. 
 
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Irena Gorenak, prof. dr. Tone Lerher, prof. dr. Maja Fošner, 
Maja Slapar, Vasja Omahne. 
 
Ostali prisotni: Nina Vrečko 
 
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom.  
Dnevni red se glasi: 
 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 16. redne seje Senata FL UM; 
2. Samoevalvacijsko poročilo FL UM za študijsko leto 2017/2018 ter Akcijski načrt korektivnih 

ukrepov FL UM za študijsko leto 2018/2019; 
3. Predlogi Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru; 
4. Spremembe Kadrovskega načrta za študijsko leto 2018/2019; 
5. Razno. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red  17.  seje Senata Fakultete za logistiko UM. 

 
Ad1 

Obravnava in potrditev zapisnika 16. redne seje Senata FL UM; 
 
Nina Vrečko je prebrala sklepe 16. redne seje Senata FL UM in poročala o njihovi realizaciji.  
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 

SKLEP ŠT. 2 : 
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrjuje zapisnik 16. redne seje Senata FL UM. 
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Ad2 
Samoevalvacijsko poročilo FL UM za študijsko leto 2017/2018 ter Akcijski načrt korektivnih ukrepov 

FL UM za študijsko leto 2018/2019; 
 

 
Izr. prof. dr. Roman Gumzej je predstavil Samoevalvacijsko poročilo FL UM za študijsko leto 2017/2018. 
Povedal je, da je struktura samoevalvacijskega poročila drugačna od prejšnjih poročil, in sicer enaka za 
vse članice UM. Namen je poenotiti samoevalvacijska poročila članic zaradi lažje primerljivosti. Novost 
je tudi, da je potrebno zapisati samo prednosti in priložnosti, ne pa tudi pomanjkljivosti kot doslej. 
 
Dekan je predstavil Akcijski načrt korektivnih ukrepov FL UM za študijsko leto 2018/2019. Povedal je, 
da je predlog pripravil glede na ugotovljene priložnosti v samoevalvacijskem poročilu. Predlagani ukrepi 
so uresničljivi in merljivi. Predlagal je naslednje ukrepe: priprava dolgoročnejše kadrovske strategije 
(uravnotežene obremenitve med zaposlenimi), oblikovanje nabora strateških partnerjev FL UM, 
določitev kratkoročnih (merljivih) ciljev FL UM, spodbujanje zaposlenih za udeležbo na izobraževanjih 
Univerze v Mariboru, prenova spletne strani FL UM, vzpostavitev aktivnega sodelovanja FL UM z 
Inkubatorjem Savinjske regije, spodbujanje študentov k mednarodni izmenjavi (Erasmus+), razširitev 
dejavnosti knjižnice FL UM, izgradnja izobraževalnega procesa na podlagi procesnega pristopa. 
 
Senat FL UM je nato soglasno sprejel:  
 
SKLEP ŠT. 3: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za 
logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2017/2018 ter Akcijski načrt korektivnih ukrepov 
Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2018/2019. 

 
SKLEP ŠT. 4: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi samoevalvacijo visokošolskega strokovnega 
študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika za študijsko leto 2017/2018, samoevalvacijo 
univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov za študijsko leto 2017/2018, 
samoevalvacijo magistrskega študijskega programa Logistika sistemov za študijsko leto 2017/2018 in 
samoevalvacijo doktorskega študijskega programa Logistika sistemov za študijsko leto 2017/2018. 

 
 

Ad3 
             Predlogi Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru; 

 
V odsotnosti prof. dr. Maje Fošner je dekan predstavil predlog 7. mednarodne poletne šole FL UM, ki 
bo potekala  od 16.6. do 22.6.2019. Poudaril je, da poletne šole ne moremo izvesti za 3, 5, 7 študentov. 
Predlagal je, da se poletna šola ne organizira, v kolikor ne bo prijavljenih 15 tujih študentov. Povedal je 
tudi, da je potrebno povečati obremenitve študentov. Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo 
UM so imeli 14 dni 30 študentov. Študentje so bili obremenjeni od jutra do večera, za kar so isto prejeli 
4 ECTS. 
 
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predlagal, da bi združili koncepta poletne šole in študentskega 
simpozija. Koncept simpozija bi ostal isti s tem da bi povečali število predavanj profesorjev. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel:  
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SKLEP ŠT. 5: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi program 7. mednarodne Poletne šole »The 
next generation logistics: Creating new solutions« od 16.6. do 22.6.2019.  
 

SKLEP ŠT. 6: 
7. mednarodna Poletna šola se bo izvedla, v kolikor se bo do 15.5.2019 prijavilo vsaj 15 tujih 
študentov. 

 
SKLEP ŠT. 7: 
Glede na obsežnost programa 7. mednarodne Poletne šole »The next generation logistics: Creating 
new solutions« in njegovo vsebino se kandidatom poletne šole za aktivno delovanje v okviru 
predavanj, vaj in e-vaj na podlagi izkazanih del prizna 4 ECTS. 

 
SKLEP ŠT. 8: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru poda pobudo, da se preuči možnost združitve ter 
skupne izvedbe poletne šole in študentskega simpozija. 
 

Ad4 
Spremembe Kadrovskega načrta za študijsko leto 2018/2019 

 
Dekan je povedal, da bo 50 ur vaj pri predmetu Osnove mehatronike v logistiki (VS 1) izvedla Simona 
Šinko namesto asist. Tea Vizinger. 
 
Dekan je tudi povedal, da je dokončen seznam izbranih predmetov za Erasmus+ študente, zato je 
ponovno potrebno spremeniti kadrovski načrt. Nadalje je predlagal, da se Erasmus+ koordinatorju doc. 
dr. Matevžu Obrechtu pri izvedbi njegovega izbranega predmeta priznajo pedagoške ure, in sicer 15 ur 
predavanj, ki jih doc. dr. Matevž Obrecht izvede tako za tuje študente kot tudi za naše »outgoing« 
študente.  
 
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je ostalo nerazporejenih še 66 ur pri predmetih 
raziskovalnega dela. Izr. prof. dr. Darja Topolšek je izpostavila, da je potrebno prejeti seznam, katere 
mentorje pri raziskovalnem delu so si študentje izbrali. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 9: 
Senat FL UM potrdi spremembe Kadrovskega načrta za študijsko leto 2018/2019 kot sledi: 

 pri predmetu Osnove mehatronike v logistiki (VS 1) bo 50 ur vaj izvedla Simona Šinko (namesto 

asist. Tea Vizinger). 

 
Dodatne ure za izvedbo predavanj oz. vaj  Erasmus + študentom pri predmetih: 
 

 UN 2. Transportna logistika (asist. Tina Cvahte Ojsteršek): 3 ure vaj, 

 UN 1 Načela logističnih aktivnosti (asist. Tina Cvahte Ojsteršek): 10 ur vaj, 

 MAG 1 Mestna logistika in mobilistika  (asist. Tina Cvahte Ojsteršek): 5 ur vaj;  

 VS 2. Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige (izr. prof. dr.  Matjaž Knez): 3 ure 

predavanj; 

 MAG 1. Inovativnost v logistiki in oskrbovalnih verigah (izr. prof. dr.  Kovačič Lukman 

Rebeka): 3 ure predavanj; 
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 UN Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje (prof. dr. Tone Lerher)  5 ur predavanj; 

 UN 2. Statistično modeliranje v logistiki (asist. Simona Šinko): 5 ur vaj; 

 UN 2. Upravljanje s človeškimi viri v logistiki (doc. dr. Sonja Mlaker Kač): 10 ur predavanj; 

 MAG 1. Management življenjskega cikla oskrbovalnih verig (doc. dr.  Matevž Obrecht): 20 

ur predavanj; 

 MAG 1 Obvladovanje vrednostne verige v logistiki ( asist. dr. Maja Rosi): 5 ur vaj;  

 MAG 1. Inovativnost v logistiki in oskrbovalnih verigah (asist.  Maja Rosi): 2 uri vaj; 

 UN 1. Poslovna terminologija in sporazumevanje v ang. jeziku 1 (lektor dr. Polona Vičič): 5 

ur predavanj. 

 
Ad5 

Razno 
 

 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
 

 Zapisala: 
Nina Vrečko                            Dekan Fakultete za logistiko  
                               prof. dr. Bojan Rosi,l.r.   
         


