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Celje, 30.10. 2020 
                                                                                                                                                 Štev. 73/20/NV 

 
ZAPISNIK  

13. izredne  seja  Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne   03. 11. 2020 

 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 03. 11. 2020 s pričetkom ob 13.30 uri v 
predavalnici P06 na  FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.  
 
Prisotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, prof. dr. Maja Fošner, prof. dr. Borut Jereb, 
prof. dr. Tone Lerher, , izr. prof. dr. Andrej Lisec, doc. dr. Marjan Sternad, izr. prof. dr. Darja Topolšek, 
doc. dr. Matevž Obrecht. 
 
Odsotni člani Senata FL UM: Tadej Gračner, Samo Kumperščak, Vasja Omahne. 
 
Ostali prisotni: Ksenija Končan, Nina Vrečko (preko MsTeams). 

 
V.d. dekana izr. prof. dr. Tomaž Kramberger (v nadaljevanju: v. d. dekana) je v uvodu pozdravil navzoče. 
ter povedal, da je danes prvič na seji doc. dr. Matevž Obrecht ter mu čestital za izvolitev v senat. 
 
Nato je povedal, da je vseh članov Senata  11, en manj, saj bivši dekan prof. dr. Bojan Rosi ni več član 
Senata po funkciji, zato je senat sklepčen, če je prisotnih 6 članov. Nato je ugotovil, da je seja sklepčna. 
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom.  
 
Dnevni red: 

1. Poročilo s seje Senata UM; 
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM; 
3. Habilitacije; 
4. Spremembe in dopolnitve Kadrovskega načrta FL UM za študijsko leto 2020/2021; 
5. Imenovanje članov Programskega sveta FL UM; 
6. Imenovanje članov v komisije FL UM; 
7. Imenovanje tutorjev študentov za študijsko leto 2020/2021; 
8. Razno. 

 
 

Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red  13.  izredne seje Senata Fakultete za logistiko 
UM. 
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Ad 1 

Poročilo s seje Senata UM; 
 
Prof. dr. Maja Fošner je poročala o seji Senata UM z dne 27.10.2020.  
Povedala je, da so na seji obravnavali: 
- Protokol elektronskih volitev. Predlog, da je izvedba tajnih volitev v sistemu Polly za MS Teams 

ustrezna, in se lahko uporablja za izvedbo tajnih volitev v elektronski obliki, ni bil potrjen. Senat UM 
je soglašal, da se  v primeru seje na daljavo tajne volitve izvedejo v fizični obliki. Elektronske volitve 
se lahko začnejo izvajati, ko bo Senat UM potrdil tehnični vidik izvedbe; 

- Zahtevnejše kriterije za volitve v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev na UM, ki jih je sprejel Senat Medicinske fakultete; 

- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnostih na UM; 
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM; 
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o volitvah dekanov članic UM; 
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov 

članic UM; 
- Vlogo za akreditacijo novega študijskega programa 3. stopnje Sodobne turistične študije FT UM; 
- Spremembe študijskih programov članic UM; 
- Navodila o izvajanju izbirnosti na UM; 
- Predloge za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad; 
- Predhodna soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev.  
 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Senat FL UM se je seznanil s potekom Seje Senata UM z dne 27.10.2020. 

 
 
 

Ad 2 
Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM 

 
a. Razpis za vpis v dodiplomska študijska programa FL UM za študijsko leto 2021/2022 

 
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila razpis za vpis v dodiplomska študijska programa FL UM za študijsko 
leto 2021/2022. 

 
Povedala je, da smo razpisna mesta za vpis na dodiplomska študijska programa Fakultete za logistiko 
že planirali v Načrtu izobraževalne dejavnosti FL UM v letih 2021 do 2024.  
Glede na izkušnje fakultete iz preteklih let, izredno velikega zanimanja za vpis tujcev na univerzitetni 
študijski program Logistika sistemov – redni študij se predlaga povečanje vpisnih mest za 5, iz 20 vpisnih 
mest na 25.  
Ravno tako je bilo v preteklih študijskih letih zaznati povečano zanimanje za vpis v višji letnik (po merilih 
za prehode) na visokošolskem strokovnem študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika, zato 
se tukaj predlaga povečanje vpisnih mest za 5, iz 25 vpisnih mest na 30. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
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SKLEP ŠT. 3: 
Senat  Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi predlog besedila razpisa za vpis na 
univerzitetni študijski program 1. stopnje Logistika sistemov in visokošolski strokovni študijski 
program 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru v 
študijskem letu 2021/2022. 

 
b. Sprememba podiplomskih študijskih programov; 

 
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila spremembe podiplomskih študijskih programov 2. in 3. stopnje 
Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2021/2022. 
 

Prof. dr. Borut Jereb je povedal, da pri predmetu magistrskega študijskega programa Logistika sistemov, 
Informacijska podpora logističnim sistemom katerega nosilec je izr. prof. dr. Roman Gumzej, ne zasledi 
povezave pri zapisu vsebine z naslovom predmeta.  
Doc. dr. Matevž Obrecht  predlaga, da nosilec posodobi tudi reference.  
 
V.d. dekana je umaknil predlog sklepa. Točka se bo skladno z dogovorom na seji senata obravnavala 
na dopisni seji najkasneje v ponedeljek, 9.11.2020. 

 
SKLEP ŠT. 4: 
Senat FL UM naloži, da predlagatelj, izr. prof. dr. Roman Gumzej ponovno pregleda vsebino predmeta 
magistrskega študijskega programa Logistika sistemov, Informacijska podpora logističnim sistemom 
katerega nosilec je in jo pripravi v skladu z naslovom predmeta ter posodobi reference. Rok za 
popravek je petek, 6.11.2020. 
 
 

Ad 3 
Habilitacije 

 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 
 

Ad 4 
Kadrovski načrt FL UM za študijsko leto 2020/2021; 

 
V.d. dekana je povedal, da je v kadrovskem načrtu potrebno dodati ure  pri predmetih, ki se bodo 
izvajali Erasmus+ študentom v zimskem semestru ter ure za izvedbo  modula Management 
oskrbovalnih verig na magistrskem študijskem programu Logistika sistemov (redni študij). 

Povedal je, da je senat na 12. redni seji, 12.11.2018 sprejel sklep, da se za izvedbo predmetov 
študentom na Erasmus+ izmenjavi izvajalcem priznajo pedagoške ure glede na število študentov pri 
posameznem predmetu, in sicer za 1 študenta 3 pedagoške ure, za 2 – 6 študentov 5 pedagoških ur ter 
za 7 in več študentov 10 pedagoških ur. Sedaj prihaja do situacij, ko je pri predmetih, ki imajo dve 
različni tematiki, ki jih izvajata dva izvajalca,  liho število ur nemogoče razdeliti. Zato je potrebno sklep 
dopolniti. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 16: 
V kolikor gre za predmet, ki se izvaja Erasmus+ študentom, ki ima dve različni tematiki, ki ju izvajata 
dva izvajalca, se ure razdelijo na način, kot sledi: 

- če predmet izbere 1 študent, vsak izvajalec izvede 2 uri, 
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- če predmet izbere 2-6 študentov, vsak izvajalec izvede 3 ure, 
- če predmet izvede 7 ali več študentov, vsak izvajalec izvede 5 ur. 

 
 
SKLEP ŠT. 17: 
Senat FL UM potrdi spremembe in dopolnitve Kadrovskega načrta Fakultete za logistiko Univerze v 
Mariboru za študijsko leto 2020/2021, in sicer se dodajo: 
 

1.   ure za izvedbo predavanj oz. vaj  Erasmus + študentom pri predmetih kot sledi: 

- pri predmetu Computer-aided logistics information systems (MAG) izr. prof. dr. 
Roman Gumzej    5 ur predavanj, 

- pri predmetu Core management skills and business principles  (MAG)  doc. dr. Sonja 
Mlaker Kač   1 ura predavanj, 

- pri predmetu Core management skills and business principles  (MAG)  asist. Mateja 
Čuček 2 ure vaj, 

- pri predmetu Distribution logistics (UN) asist. Tina Cvahte Ojsteršek, mag. inž. log.  5 
ur vaj, 

- pri predmetu Transportation logistics (UN) asist. Tina Cvahte Ojsteršek, mag. inž. log.  
3 ure vaj, 

- pri predmetu Transportation operational planning (VS) asist. Tina Cvahte Ojsteršek, 
mag. inž. log.  5ur vaj, 

- pri predmetu Planning and management of logistics systems (UN)  doc. dr. Brigita 
Gajšek  3 ure predavanj, 

- pri predmetu Establishment and assessment of sustainable supporting chain of 
sustainable supply chain audit (UN) izr. prof. dr. Matjaž Knez 3 ure predavanj, 

- pri prdmetu Green technologies in logistics processes (VS) izr. prof. dr. Matjaž Knez 3 
ure predavanj, 

- pri predmetu   Management sustainable supply chain (UN)  izr. prof. dr. Matjaž 
Knez 3 ure predavanj, 

- pri predmetu Supply chain and logistics design (MAG) izr. prof. dr. Rebeka Kovačič 
Lukman 2 ure predavanj, 

- pri predmetu Supply chain and logistics planning (MAG) izr. prof. dr. Tomaž 
Kramberger 3 ure predavanj, 

- pri predmetu Transportation and warehousing (MAG) red. prof. dr. Tone Lerher 2 ure 
predavanj, 

- pri predmetu Warehose systems and warehouse operation (UN) red. prof. dr. Tone 
Lerher 3 ure predavanj, 

- pri predmetu Warehose technics and technology (VS) red. prof. dr. Tone Lerher 3 ure 
predavanj, 

- pri predmetu Logistics in specific invironments (UN) izr. prof. dr. Andrej Lisec 5 ur 
predavanj, 

- pri predmetu Logistics packaging management (VS) izr. prof. dr. Andrej Lisec 5 ur 
predavanj, 

- pri predmetu Supply chain and logistics design (MAG) izr. prof. dr. Andrej Lisec 2 ure 
predavanj, 

- pri predmetu Planning of packaging and reverse logistics (UN) izr. prof. dr. Andrej Lisec 
5 ur predavanj, 

- pri predmetu Sourcing and customer service (MAG) doc. dr. Matevž Obrecht 5 ur 
predavanj 

- pri predmetu Transport economics (VS) doc. dr. Marjan Sternad 3 ure predavanj,  
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- pri predmetu Transportation and warehousing (MAG) izr. prof. dr. Darja Topolšek 2 
ure predavanj. 

 
2. ure za izvedbo modula Management oskrbovalnih verig na magistrskem študijskem programu 

Logistika sistemov (redni študij): 
- pri predmetu Oskrbovalna veriga in planiranje logističnih procesov: doc. dr. Bojan 

Rupnik 4P in 4V; 
- pri predmetu Oskrbovalna veriga in načrtovanje logistike: izr. prof. dr. Rebeka Kovačič 

Lukman 2P in 2V , izr. prof. dr. Andrej  Lisec 2P in 2V; 
- pri predmetu Spretnosti vodenja in poslovna načela: doc. dr.  Sonja Mlaker Kač 2P, 

Mateja Čuček 6V; 
- pri predmetu Transport in skladiščenje: prof. dr. Tone  Lerher   2P in 2V, izr. prof. dr.  

Darja Topolšek 2P in 2V; 
- Nabava in storitve za stranke: doc. dr. Matevž Obrecht   4P in 4V. 

 
Ad 5 

Imenovanje članov Programskega sveta FL UM; 
 

V.d. dekana je povedal, da je 27.9.2020 dosedanjim članom Programskega sveta FL UM potekel mandat. 
V ta namen je potrebno imenovati nove člane. 
Programski svet Fakultete za logistiko sestavljajo: 

- dekan Fakultete za logistiko; 
- prodekani Fakultete za logistiko,  
- vodje študijskih programov, 
- 5 predstavnikov delodajalcev in  
- 2 predstavnika zainteresirane javnosti. 

 
Predstavnike delodajalcev in zainteresirane javnosti na predlog dekana izvoli Senat Fakultete za 
logistiko. Predlagal je: 
 
-   za predstavnike delodajalcev v Programskem svetu FL UM: 

1. Roberta Severja (Gospodarska zbornica Slovenije), 
2. Petra Piška (Frigotransport Pišek & HSF d. o. o.), 
3. mag. Zdenko Konda (GS1 Slovenija), 
4. mag. Radivoja Nardina (Splošna bolnišnica Izola), 
5. Andreja Planino (Špica International d.o.o. Ljubljana). 
 

-  za predstavnika zainteresirane javnosti v Programskem svetu FL UM: 
1. Bredo Arnšek (Mestna občina Celje), 
2. prof. dr. Jadrana Lenarčiča (Inštitut Jožef Stefan)  

 
Prof. dr. Tone Lerher je predlagal, da se v Programski svet FL povabi direktorja podjetja ETRA d.o.o., s 
katerim fakulteta sodeluje na dveh projektih.  
Izr. prof. dr. Andrej Lisec se je s predlogom strinjal in dejal, da je zelo pomembno medsebojno 
sodelovanje.  
 
Člani Senata so bili mnenja, da se ponovno preučijo kandidati za predstavnike s strani delodajalcev v PS 
FL UM in se nato povabijo k sodelovanju.  
 
 
V.d. dekana je umaknil predlog sklepa. Točka se bo skladno z dogovorom na seji senata obravnavala 
na dopisni seji najkasneje v ponedeljek, 9.11.2020. 
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Ad 6 

Imenovanje članov v komisije FL UM; 
 

a. Imenovanje članov študentov v komisije FL UM; 
 

V. d. dekana je povedal, da je v oktobru 2020 potekel mandat predstavnikom študentov v Komisiji za 
študijske zadeve FL UM, Komisiji za znanstvenoraziskovalne zadeve FL UM, Komisiji za mednarodno 
sodelovanje FL UM, Komisiji za ocenjevanje kakovosti, Komisiji za e-gradiva FL UM, Komisiji za priznanja 
FL UM. Prav tako je potrebno imenovati predstavnike študentov v disciplinsko sodišče FL UM.  
 
Dne 28.10.2020 smo prejeli predlog Študentskega sveta FL UM s katerim predlagajo študente v 
navedene komisije oz. disciplinsko sodišče. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
 SKLEP ŠT. 18: 
Senat Fakultete za logistiko UM imenuje v 

- Komisijo za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM študentki Nejo Gracej in Amando 
Butkovič, 

- Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve Fakultete za logistiko UM študenta Trila Špegla in 
Kristjana Drečnika, 

- Komisijo za mednarodno sodelovanje Fakultete za logistiko UM študenta Jerneja Jereba in 
Valentino Vavdi, 

- Komisijo za ocenjevanje kakovosti Fakultete za logistiko UM študentki Katarino Fevžer in Vito 
Boršič,  

- Komisijo za e-gradiva Fakultete za logistiko UM študentko Valentino Vavdi, 
- Komisijo za priznanja Fakultete za logistiko UM študenta Jerneja Jereba, 
- Disciplinsko sodišče Fakultete za logistiko UM študenta Lindo Luršak in Svena Rošerja. 

 
 

b. Imenovanje člana FL UM v Komisijo za študijske zadeve FL UM; 
 

V. d. dekana je povedal, da je potrebno zaradi prenehanja delovnega razmerja članici KŠZ FL UM izr. 
prof. dr. Ireni Gorenak, v Komisijo za študijske zadeve FL UM imenovati nadomestnega člana. Predlagal 
je, da se v komisijo imenuje izr. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman. 
 
Doc. dr. Marjan Sternad je predlagal, da se v komisijo imenuje doc. dr. Sonjo Mlaker Kač, ki je na 
fakulteti že dolgo zaposlena, pozna njene študijske programe in je po področju najbližje izr. prof. dr. 
Ireni Gorenak. 
 
Prof. dr. Tone Lerher je predlagal, da je prof. Maja Fošner, kot Prodekanica za izobraževanje ter 
predsednica Komisije za študijske zadeve in legitimna za to, pove svoje mnenje.  
 
Prof. dr. Maja Fošner je poudarila, da je kandidatka, izr. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman zelo dobra 
izbira za članico Komisije za študijske zadeve. Tudi doc. dr. Sonja Mlaker Kač, ki pa je sama povedala, 
da je že v komisiji KZRZ in bi bilo dobro, da je član KŠZ kdo izmed ostalih sodelavcev. Spomnila je, da je 
v času odsotnosti izr. prof. dr. Irene Gorenak bila dve leti nadomestna članica v KŠZ lekt. dr. Polona 
Vičič.  Že meseca avgusta letos smo na komisiji, skupaj z izr. prof. dr. Ireno Gorenak  seznanili člane, da 
bi se od oktobra dalje, po njeni upokojitvi, ponovno priključila dr. Polona Vičič, do konca izteka 
mandata vsem članom KŠZ, s čimer so se člani strinjali. 
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Vsekakor pa je mnenja, da so vse kandidatke zelo predane delu in FL te odlično opravljajo svoje naloge. 
 
Prof. dr. Borut Jereb je povedal, da se lekt. dr. Polona Vičič zelo dobro in strokovno pripravi na zadeve 
in je zato prava kandidatka za komisijo. Prav tako se je s tem strinjal prof. dr. Tone Lerher.  
 
V. d. dekana je po razpravi dal na glasovanje predlog, da se v  Komisijo za študijske zadeve imenuje 
lekt. dr. Polona Vičič.  
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 19: 
V Komisijo za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru se namesto izr. prof. dr. 
Irene Gorenak imenuje lekt. dr. Polono Vičič. Mandatna doba nadomestne članice je od 03.11.2020 
do 16.11.2021. 
 

Ad 7 
Imenovanje tutorjev študentov za študijsko leto 2020/2021; 

 
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da se je Komisija za tutorstvo sestala dvakrat. Na komisiji so sprejeli 
sklepe s katerimi predlagajo tutorje študente za študijsko leto 2020/2021. Predlagane tutorje študente 
je potrdil tudi Študentski svet FL UM. 
 
Prodekanica je povedala, da študent Rihard Slokan ne izpolnjujejo pogoja iz pravilnika saj nima 7,5 
povprečne ocene. Ostali kandidati izpolnjujejo pogoje iz pravilnika. Povedala je, da sta študenta Sven 
Rošer in Milena Kajba predlagala, da se skladno s Pravilnikom o tutorstvu Riharda Slokana prepozna 
kot izjemo, ki jo omogoča pravilnik. Študent je namreč zelo odgovoren in vedno pripravljen pomagati. 
Navedeno sta potrdila tudi prof. dr. Borut Jereb in izr. prof. dr. Darja Topolšek, ki študenta poznata. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP  ŠT. 20: 

Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za tutorje študente za študijsko leto 2020/2021 
imenuje študente  Špelo Kovše (2. letnik MAG), Milico Obradović (2. letnik UN), Nejo Gracej (2. letnik 
UN),  Brino Slekovec (2. letnik UN) in Riharda Slokana (1. letnik VS).  
 
 

Ad 8 
Razno 

 
Pri točki razno je v.d. dekana povedal, da je pripravil kratkoročni načrt dela, ki ga bo najprej predstavil 
na seji Strokovnega kolegija, nato pa še članom Senata FL UM. 
 
 
Zapisali: 
Ksenija Končan in Nina Vrečko 
 
 

V.d. dekana Fakultete za logistiko UM 
izr. prof. dr. Tomaž Kramberger 


