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Celje, 09. 12. 2019 
   Številka  83/19/NV 

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

dne   09. 12. 2019 
 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 09. 12. 2019 s pričetkom ob 09.00 uri v 
sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.  

 
Prisotni člani Senata FL UM: prof. dr. Maja Fošner, izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, prof. dr. Borut Jereb 
(do vključno 3 tč. dnevnega reda), izr. prof. dr. Irena Gorenak, prof. dr. Tone Lerher, izr. prof. dr. Andrej 
Lisec, doc. dr. Marjan Sternad (do vključno 3 tč. dnevnega reda), izr. prof. dr. Darja Topolšek, Samo 
Kumperščak, Vasja Omahne. 
 
Odsotni člani Senata FL UM: prof. dr. Bojan Rosi, Tadej Gračner. 
 
Ostali prisotni: Nina Vrečko 

 
V odsotnosti dekana prof. dr. Bojana Rosija je na podlagi pooblastila sejo vodila prodekanica za 
izobraževalno dejavnost, prof. dr. Maja Fošner (v nadaljevanju: prodekanica), ki je v uvodu pozdravila 
vse navzoče ter ugotovila, da je seja sklepčna.  

 
Povedala je, da je bil predlog dnevnega reda posredovan z vabilom.  
 
Dnevni red se glasi: 
 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 21. redne seje Senata FL UM; 
2. Predlog za imenovanje prodekana za študentska vprašanja; 
3. Doktorske disertacije; 
4. Prošnje zaposlenih; 
5. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM; 
6. Gostujoči strokovnjaki; 
7. Razno. 

 
 

Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red  22.  seje Senata Fakultete za logistiko UM. 
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Ad 1 
Obravnava in potrditev zapisnika 21. redne seje Senata FL UM; 

 
Nina Vrečko je prebrala sklepe 21. redne seje Senata FL UM z dne 25.11.2019 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 21. redne seje Senata FL UM. 
 

Ad 2 
Predlog za imenovanje prodekana za študentska vprašanja; 

 
Prodekanica  je povedala, da prodekanu za študentska vprašanja, Luku Hermanu, 16.12.2019 poteče 
mandat, zato je bil dne 18. 11. 2019 objavljen sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja 
prodekana za študentska vprašanja FL UM. Prejeli smo eno kandidaturo, ki jo je vložil študent Sven 
Rošer. Kandidaturo je obravnaval tudi Študentski svet FL UM, ki je k imenovanju kandidata Svena 
Rošerja dal pozitivno mnenje.    
 
Kandidat Sven Rošer je na seji članom Senata FL UM predstavil njegov program dela prodekana za 
študentska vprašanja.  
 
Prof. dr. Tone Lerher je kandidata vprašal, ali podpira študentski simpozij. Kandidat mu je odgovoril, 
da s simpozijem ni seznanjen, da pa vsekakor ne bo ukinjal dobrih praks. 
 
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je dodal, da je pozitivno presenečen, da je kandidat v program vključil 
tudi dejavnosti, ki so vezane na študij. 
 
Prodekanica je čestitala kandidatu za predstavite ter se zahvalila Luki Hermanu za odlično delo 
prodekana za študentska vprašanja.  
 
Senat FL UM je soglasno sprejel:  
 
SKLEP ŠT. 3: 
Senat Fakultete za logistiko UM predlaga rektorju Univerze v Mariboru, da za prodekana za 
študentska vprašanja Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za mandatno dobo dveh let imenuje 
študenta Svena Rošerja.  
 

Ad 3 
Doktorske disertacije; 

 
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da so člani Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve FL 
UM opozorili, da smo na FL UM imeli različen postopek imenovanja komisije za oceno doktorske 
disertacije za kandidate, saj novi Pravilnik o doktorskem študiju to omogoča. Pravilnik tudi v postopku 
prijave teme doktorske disertacije omogoča več možnih faz oz. postopkov. Da bi uskladili postopek za 
vse kandidate enako, je KZRZ FL UM sprejela dva sklepa, na podlagi katerih se bo na FL UM postopek 
podrobneje definiral: 
 
»SKLEP ŠT. 10:  
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve predlaga Senatu FL UM v potrditev naslednji sklep: 
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V postopku obravnave prijave teme doktorske disertacije se vloga kandidata najprej obravnava na 
katedri, ki predlaga zunanjega strokovnjaka oziroma morebitne dodatne strokovnjake za pripravo 
strokovnega mnenja o predlagani temi doktorske disertacije. Ko vodja doktorskega študijskega 
programa preveri izpolnjevanje pogojev za predlaganega zunanjega strokovnjaka oziroma dodatne 
strokovnjake, le te pozove,  da v roku dveh mesecev podajo strokovno mnenje. Po prejemu strokovnih 
mnenj se celotna dokumentacija za prijavo teme doktorske disertacije posreduje v obravnavo na 
Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve. 
 
SKLEP ŠT. 11:  
Na podlagi 34. člena Pravilnika o doktorskem študiju na UM vodja doktorskega študijskega programa 
posreduje ločena samostojna in neodvisna končna pisna mnenja poročevalcev za Predhodno oceno 
doktorske disertacije dekanu, ki pred obravnavo na Senatu FL UM pridobi predhodno mnenje Komisije 
za znanstvenoraziskovalne zadeve. Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve Senatu FL UM predlaga 
tudi Komisijo za zagovor. 
S sklepom se seznani Senat FL UM in vodjo doktorskega študijskega programa, red. prof. dr. Bojana 
Rosija.« 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel:  

 
SKLEP ŠT. 4: 
V postopku obravnave prijave teme doktorske disertacije se vloga kandidata najprej obravnava na 
katedri, ki predlaga zunanjega strokovnjaka oziroma morebitne dodatne strokovnjake za pripravo 
strokovnega mnenja o predlagani temi doktorske disertacije. Ko vodja doktorskega študijskega 
programa preveri izpolnjevanje pogojev za predlaganega zunanjega strokovnjaka oziroma dodatne 
strokovnjake, le te pozove,  da v roku dveh mesecev podajo strokovno mnenje. Po prejemu 
strokovnih mnenj se celotna dokumentacija za prijavo teme doktorske disertacije posreduje v 
obravnavo na Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve. 
 
SKLEP ŠT. 5: 
Na podlagi 34. člena Pravilnika o doktorskem študiju na UM vodja doktorskega študijskega programa 
posreduje ločena samostojna in neodvisna končna pisna mnenja poročevalcev za Predhodno oceno 
doktorske disertacije dekanu, ki pred obravnavo na Senatu FL UM pridobi predhodno mnenje 
Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve. Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve Senatu FL 
UM predlaga tudi Komisijo za zagovor. 
 
Prodekanica je nadalje povedala, da smo prejeli ločena končna samostojna mnenja članov komisije za 
predhodno oceno doktorske disertacije kandidata pred. Uroša Kramarja z naslovom: Celovitejši pristop 
k planiranju urbanega mobilnostnega sistema na osnovi mehkega večkriterijskega odločitvenega 
modela, ki Senatu FL UM predlagajo potrditev doktorske disertacije ter nadaljevanje postopka za 
pridobitev akademskega naziva »doktor znanosti«. 

Prodekanica je predlagala, da Senat FL UM imenuje člane komisije za zagovor kot jih je predlagala KZRZ 
FL UM. 

Del točke je bil zaprt za javnost. 
 

Ad4 
Prošnje zaposlenih; 

 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
Ad 5 
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Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM; 
 

 
Prodekanica je povedala, da je KŠZ FL UM na 15. seji sprejela sklep, s katerim predlaga dopolnitev 
nabora predmetov, ki jih ponudimo v Katalogu predmetov za tuje študente na izmenjavi za študijsko 
leto 2019/2020 s predmeti IZBIRNEGA MODULA Management oskrbovalnih verig na magistrskem 
študijskem programu: Oskrbovalna veriga in planiranje logističnih procesov, Oskrbovalna veriga in 
načrtovanje logistike, Spretnosti vodenja in poslovna načela, Transport in skladiščenje, Nabava in 
storitve za stranke. Namreč, v naboru izbirnih predmetov so vsi predmeti izbirnih modulov na VS, UN 

in MAG, zato je KŠZ mnenja, da se dodajo tudi predmeti akreditiranega modula Management 
oskrbovalnih verig. 
 
Nadalje je povedala, da jo je Vid Mlejnik, Erasmus+ koordinator na FL UM, obvestil, da imamo 
tuje študente na FL, ki so si izbrali raziskovalno delo pri potencialnih mentorjih. Zato prosi, da 
se k naboru Erasmus+ predmetov dodajo tudi predmeti: 

UNI: Raziskovalno delo / Research work 14 ECTS  

DR: IRD 1 in IRD 2 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 12: 
Senat FL UM potrdi dopolnitev nabora predmetov, ki jih ponudimo v Katalogu predmetov za tuje 
študente na izmenjavi za študijsko leto 2019/2020 s predmeti: 

 Oskrbovalna veriga in planiranje logističnih procesov (MAG),  

 Oskrbovalna veriga in načrtovanje logistike (MAG),  

 Spretnosti vodenja in poslovna načela (MAG),  

 Transport in skladiščenje (MAG),  

 Nabava in storitve za stranke (MAG),  

 Raziskovalno delo (UN), 

 IRD 1 in IRD2 (DR). 
 

Ad 6 
Gostujoči strokovnjaki; 

 

Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
 

Ad7 
Razno 

 
1. Spremembe Kadrovskega načrta FL UM za študijsko leto 2019/2020; 

 
Prodekanica je povedala, da je prejela predlog prof. dr. Toneta Lerherja glede spremembe izvedbe a in 
e ur pri predmetu Skladiščna tehnika in tehnologija (STT). Zato je potrebno spremeniti kadrovski načrt 
za študijsko leto 2019/2020.  
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
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SKLEP ŠT. 15: 
Senat FL UM potrdi spremembe in dopolnitve Kadrovskega načrta Fakultete za logistiko Univerze v 
Mariboru za študijsko leto 2019/2020 kot sledi: 
 

- pri predmetu Skladiščna tehnika in tehnologija (VS, redni) bo 30 ur a-predavanj izvedel prof. 
dr. Tone Lerher ter 15 ur a-predavanj in 15 ur e-predavanj izvedel doc. dr. Darko Hercog. 

 

2. Imenovanje v International Board of Tomas Bata University 
 

Prodekanica je seznanila člane Senata FL UM, da je prof. dr. Tone Lerher bil imenovan v International 
Board of Tomas Bata University. Namen programskega sveta univerze je svetovanje rektorju glede 
razvoja univerze. Člani Senata FL UM so mu čestitali. 

 

Prodekanica je seznanila člane glede datuma podelitve Priznanj FL UM in seje Akademskega zbora FL 
UM. 

 
 

                                                                                                           Prodekanica za izobraževalno dejavnost 
                                                                                                                      prof. dr. Maja Fošner, l.r. 

 


