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Celje, 12. 3. 2019 
   Številka  /19/NV 

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

dne  11. 03. 2019 
 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 11. 03. 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, prof. dr. Tone Lerher, izr. prof. 
dr. Tomaž Kramberger, izr. prof. dr. Borut Jereb, izr. prof. dr. Andrej Lisec, doc. dr. Marjan Sternad, izr. 
prof. dr. Darja Topolšek, Maja Slapar, Luka Herman, Samo Kuperščak, Vasja Omahne. 
 
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Irena Gorenak. 
 
Ostali prisotni: Ksenija Končan. 
 
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom.  
Dnevni red se glasi: 
 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne seje Senata FL UM; 
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru; 
3. Doktorske disertacije; 
4. Razno. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red  16.  seje Senata Fakultete za logistiko UM. 

 
Ad 1 

Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne seje Senata FL UM; 
 
Prof.dr. Maja Fošner je prebrala sklepe 15. redne seje Senata FL UM in poročala o njihovi realizaciji.  
 
Na zapisnik ni bilo pripomb.  
 

Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 

SKLEP ŠT. 2 : 
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrjuje zapisnik 15. redne seje Senata FL UM. 
 

Ad2 
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Predlogi Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru; 
 
 

Prof.dr. Maja Fošner je predstavila predloge Komisije za študijske zadeve FL UM.  
 
Senat FL UM je soglasno sprejel:  
 
SKLEP ŠT. 3: 
Senat FL UM potrdi, da se Vojaški modul na visokošolskem, univerzitetnem in magistrskem 
študijskem programu in Modul Managementa oskrbovalnih verig na magistrskem študijskem 
programu v študijskem letu 2019/2020 na bosta izvajala. 
 
SKLEP ŠT. 4: 
Senat FL UM potrdi, da se študentom 1. stopnje drugih članic UM dajo na izbiro učne enote izbirnih 

modulov visokošolskega strokovnega študijskega programa (razen vojaškega modula). Maksimalno 

število študentov pri posameznem predmetu je lahko največ 15. V primeru da bo prijav več kot 

razpisanih mest, bodo izbrani študenti, ki bodo imeli višjo povprečno oceno zadnjega vpisanega 

letnika. Predmete lahko izbirajo študenti 2. ali 3. letnika študija na 1. stopnji na drugih članicah 

Univerze v Mariboru.  

 
SKLEP ŠT. 5: 
Senat FL UM potrdi da se študentom 1. stopnje drugih članic UM dajo na izbiro učne enote izbirnih 
modulov univerzitetnega študijskega programa (razen vojaškega modula). Maksimalno število 
študentov pri posameznem predmetu je lahko največ 15. V primeru da bo prijav več kot razpisanih 
mest, bodo izbrani študenti, ki bodo imeli višjo povprečno oceno zadnjega vpisanega letnika. 
Predmete lahko izbirajo študenti 2. ali 3. letnika študija na 1. stopnji na drugih članicah Univerze v 
Mariboru.  
 
SKLEP ŠT. 6: 
Senat FL UM potrdi da se študentom 2. stopnje drugih članic UM dajo na izbiro učne enote izbirnih 
modulov magistrskega študijskega programa (razen vojaškega modula in modul management 
oskrbovalnih verig). Maksimalno število študentov pri posameznem predmetu je lahko največ 10. V 
primeru da bo prijav več kot razpisanih mest, bodo izbrani študenti, ki bodo imeli višjo povprečno 
oceno zadnjega vpisanega letnika. Predmete lahko izbirajo študenti 1. ali 2. letnika študija na 2. 
stopnji na drugih članicah Univerze v Mariboru.  
 
SKLEP ŠT. 7: 
Senat FL UM potrdi nabor predmetov, ki jih ponudimo v Katalogu predmetov za tuje študente na 
izmenjavi za študijsko leto 2019/2020.   
 
Člani Senata FL UM so si bili enotni, da si študenti na izmenjavi naj izbirali predmete, ki se izvajajo v 
semestru v katerem se udeležijo izmenjave ter, da bi si naj izbirali predmete študijskega programa, ki 
je primeren njihovi stopnji študijskega programa (VS; UN; MAG).  
 
 

Ad 3 
             Doktorske disertacije; 

 

Ta točka je bila zaprta za javnost. 
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Ad 4 
Razno; 

Sprememba in dopolnitev Pravilnika o sestavi in delovanju Programskega sveta FL; 
 
Dekan je povedal, da je v skladu s Pravilnikom o sestavi in delovanju programskega sveta FL UM 
Programski svet FL posvetovalni organ Senata Fakultete za logistiko za vprašanje vsebin in izvajanja 
študijskih programov Fakultete za logistiko.  

 
Programski svet Fakultete za logistiko sestavljajo: - dekan Fakultete za logistiko; - 2 predstavnika 
visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev in znanstvenih delavcev Fakultete za logistiko,  - 3 
predstavniki delodajalcev in  - 1 predstavnik zainteresirane javnosti.  

  
Dekan predlaga spremembo in dopolnitev Pravilnika o sestavi in delovanju PS FL in sicer, da programski 
svet FL sestavljajo: 

-  Dekan FL; 
- prodekani FL; (prof. dr. Maja Fošner, izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, izr. prof. dr. Matjaž Knez, izr. 

prof. dr. Borut Jereb in Luka Herman) 
- vodje študijskih programov; 
- 5 predstavnikov delodajalcev in 
- 2 predstavnika zainteresirane javnosti. 

 
Predstavnike delodajalcev in zainteresirane javnosti izvoli Senat Fakultete za logistiko, vsi pa se volijo 
na predlog dekana Fakultete za logistiko.   

  
Pravilnik se spremeni oz. doda se, da predstavniki delodajalcev in zainteresirane javnosti morajo imeti 
strokovno izobrazbo najmanj stopnje VII/2 in ustrezne delovne izkušnje, ali pa morajo biti priznani 
strokovnjaki s področja logistike. Kandidat za člana mora soglašati s kandidaturo za člana Programskega 
sveta Fakultete za logistiko.     

  
Dekan je predstavil predlog kandidatov – predstavnikov delodajalcev in zainteresirane javnosti in sicer 
zaradi odstopne izjave prof. Livia Jakomina se predlaga doc. dr. Igor Jakomin ter g. Peter Pišek.  Povedal 
je da je predvidena seja PS 28.3.2019.  

  
Senat  FL UM je soglasno sprejel naslednje sklepe:   

SKLEP ŠT.9: 
Senat Fakultete za logistiko potrdi spremembe in dopolnitve Pravilnika o sestavi in delovanju 
Programskega sveta Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru.  
 
SKLEP ŠT.10: 
Senat Fakultete za logistiko na podlagi odstopne izjave razreši prof. dr. Livia Jakomina. Za 
predstavnika zainteresirane javnosti v Programskem svetu FL UM na njegovo mesto postavi Bojana 
Branka. Za predstavnika delodajalcev na mesto Bojana Branka imenuje doc. dr. Igorja Jakomina.    
 
SKLEP ŠT.11: 
Senat Fakultete za logistiko za predstavnika delodajalcev v Programskem svetu FL UM imenuje g. 
Petra Pišeka.   
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Dekan je povedal, da ima jutri, 12.3.2019 sestanek z županom MOC in vodstvom univerze. 
Člane Senata je seznanil, da se bo podpisal Aneks z Višjo prometno šolo iz Maribora o sodelovanju.  
 
 

 Zapisala: 
Ksenija Končan      Dekan Fakultete za logistiko  
                 prof. dr. Bojan Rosi, l.r. 
         


