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Celje, 10. 01. 2019 
   Številka  01/19/NV 

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

dne   10. 01. 2019 
 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 10. 01. 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, 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, Vasja 
Omahne in Samo Kumperščak. 
 
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Irena Gorenak, izr. prof. dr. Darja Topolšek, Maja Slapar 
 
Ostali prisotni: Nina Vrečko. 
 
Dekan je ugotovil, da je prisotnih 9 članov senata, zato je seja sklepčna. Predlog dnevnega reda je bil 
posredovan z vabilom. Dekan je predlagal, da se pri prvi točki dnevnega reda obravnava tudi zapisnik 
9. dopisne seje Senata FL UM, ki je bila 07.01.2019. Spremenjeni dnevni red se glasi: 
 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 13. redne ter 9. dopisne seje Senata FL UM; 
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru; 
3. Akcijski načrt za odpravljanje ovir za študente s posebnimi potrebami oz. študente invalide za 

študijsko leto 2018/2019 ter Poročilo o realizaciji Akcijskih načrtov za odpravljanje ovir pri 
študiju študentov s posebnimi potrebami oz. invalidov Fakultete za logistiko UM za študijsko 
leto 2017/2018; 

4. Predlogi Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve Fakultete za logistiko Univerze v 
Mariboru; 

5. Sprememba predmetov v katedrah; 
6. Spremembe Kadrovskega načrta za študijsko leto 2018/2019; 
7. Gostujoči strokovnjaki; 
8. Razno. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme  spremenjeni dnevni red  14.  seje Senata Fakultete za 
logistiko UM. 
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Ad 1 
Obravnava in potrditev zapisnika 13. redne ter 9. dopisne seje Senata FL UM; 

 
Nina Vrečko je prebrala sklepe 13. redne ter 9. dopisne seje Senata FL UM in poročala o njihovi 
realizaciji.  
 
Na zapisnika ni bilo pripomb. 
 

Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 

SKLEP ŠT. 2 : 
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrjuje zapisnik 13. redne in 9. dopisne seje 
Senata FL UM. 
 
 

Ad2 
Predlogi Komisije za študijske zadeve; 

 
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da so na Komisiji za študijske zadeve obravnavali besedilo razpisa za 
vpis v podiplomska študijska programa ter predstavila oba razpisa. Sprememba glede na lanski razpis 
je razpis za izvedbo magistrskega študijskega programa Logistika sistemov v angleškem jeziku na 
rednem in izrednem študiju v kolikor bo v posamezno obliko vpisanih vsaj 10 študentov. Povedala je, 
da je potrebno sprejeti tudi poseben sklep, zakaj izvedba v tujem jeziku. 
 
Dodala je tudi, da moramo na senatu skladno s sklepom, potrjenim na prejšnji seji senata, potrditi ime 
novega modula na magistrskem študijskem programu. Strokovni kolegij je sprejel sklep, da se novi 
modul imenuje Management oskrbovalnih verig. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT.3: 
Novi modul na magistrskem študijskem programu Logistika sistemov, potrjen na 13. seji Senata FL 
UM, se imenuje Management oskrbovalnih verig. 
 
SKLEP ŠT.4: 
Senat FL UM potrdi spremembo pogojev za vpis v podiplomski magistrski študijski program 2. 
stopnje Logistika sistemov. 
 
SKLEP ŠT.5: 
Senat FL UM potrdi spremembo pogojev za vpis v podiplomski doktorski študijski program 3. stopnje 
Logistika sistemov. 
 
SKLEP ŠT.6:  

Senat FL UM zaradi povečanega zanimanja tujih kandidatov za vpis na magistrski študijski program 

Logistika sistemov potrjuje razpisna prosta mesta za vpis tujih kandidatov na ta študijski program, 

ki se bo izvedel v angleškem jeziku. 

 

SKLEP ŠT.7:  

Senat FL UM potrdi besedilo razpisa za vpis na podiplomski študijski program 2. stopnje Logistika 

sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020. 
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SKLEP ŠT.8:  

Senat FL UM potrdi besedilo razpisa za vpis na podiplomski študijski program 3. stopnje Logistika 

sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020. 

 

 
Ad 3 

Akcijski načrt za odpravljanje ovir za študente s posebnimi potrebami oz. študente invalide za 
študijsko leto 2018/2019 ter Poročilo o realizaciji Akcijskih načrtov za odpravljanje ovir pri študiju 

študentov s posebnimi potrebami oz. invalidov Fakultete za logistiko UM za študijsko leto 
2017/2018; 

 

Dekan je povedal, da moramo na podlagi poziva rektorata na fakulteti pripraviti Akcijski načrt za 
odpravljanje ovir za študente s posebnimi potrebami oz. študente invalide za študijsko leto 2018/2019 
ter Poročilo o realizaciji Akcijskih načrtov za odpravljanje ovir pri študiju študentov s posebnimi 
potrebami oz. invalidov Fakultete za logistiko UM za študijsko leto 2017/2018. 

 
Nina Vrečko je obrazložila, da v študijskem letu 2017/2018 nismo imeli na novo vpisanih študentov 
invalidov. Na podlagi vlog študentov do 17.12.2018 je KŠZ znova obravnavala dva že vpisana študenta, 
ter preučila ustreznost pomoči za zagotavljanje nemotenega procesa študija študenta z dolgotrajno 
boleznijo. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel:  
 
SKLEP ŠT. 9:  
Senat FL UM potrdi Akcijski načrt za odpravljanje ovir za študente s posebnimi potrebami oz. 
študente invalide za študijsko leto 2018/2019 ter Poročilo o realizaciji Akcijskih načrtov za 
odpravljanje ovir pri študiju študentov s posebnimi potrebami oz. invalidov Fakultete za 
logistiko UM za študijsko leto 2017/2018. 

 
 
 

Ad 4 
Predlogi Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru; 

 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 
 

Ad 5 
Sprememba predmetov v katedrah; 

 

Dekan je povedal, da so na Katedri za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah na podlagi 
dogovora z vodjem Katedre za tehniško logistiko prof. dr. Tonetom Lerherjem sprejeli sklep na 
podlagi katerega se predmeta Vodenje projektov v logistiki (VS) in Projektni management v 
logistiki (UN)  preneseta iz Katedre za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah v Katedro 
za tehniško logistiko. 
Prof. dr. Tone Lerher je potrdil ter dodal, da se doc. dr. Brigita Gajšek strinja ter da bo vsebino 
predmetov spremenila tako da bo predmet obravnaval proizvodni management.  

Senat FL UM je soglasno sprejel:  
 
SKLEP ŠT. 13:  



 

4 / 4 

Vodenje projektov v logistiki (VS) in Projektni management v logistiki (UN) se preneseta iz Katedre 
za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah v Katedro za tehniško logistiko. 

 

 

Ad 6 
Spremembe Kadrovskega načrta za študijsko leto 2018/2019; 

 

Dekan je povedal, da je zaradi bolniške odsotnosti asistentke Tee Vizinger potrebno spremeniti 
kadrovski načrt za študijsko leto 2018/2019, in sicer za zimski semester.  

 Senat FL UM je soglasno sprejel:  
 
SKLEP ŠT. 14: 
Senat FL UM potrdi spremembe Kadrovskega načrta za študijsko leto 2018/2019 kot sledi: 

 pri predmetu Optimizacija logističnih procesov (MAG 1) bo 21 ur vaj izvedel izr. prof. dr. Dejan 
Dragan (namesto asist. Tea Vizinger), 

 pri predmetu Stohastični procesi v logistki (MAG 2) bo 19 ur vaj izvedel izr. prof. dr. Dejan 
Dragan (namesto asist. Tea Vizinger).   
       

         
Ad 7 

Gostujoči strokovnjaki; 

Ta točka je bila zaprta za javnost. 

Ad 8 
Razno 

 
 

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


