
 
 

Mariborska cesta 7 
3000 Celje, Slovenija 

 
 

fl.um.si | info@fl.uni-mb.si | t +386 3 428 53 00 | f +386 3 428 53 38 | IBAN: SI56 0110 0600 0020 393 | VAT: SI 716 74705 

  

Celje, 28. 10. 2019 
   Številka 71/19/NV 

 
ZAPISNIK 

7.  izredna seja  Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne   28. 10. 2019 

 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 28. 10. 2019 ob 10 30 uri v sejni sobi FL 
UM, Mariborska cesta 7, Celje. 
 
Prisotni člani Senata FL UM: prof. dr. Maja Fošner, izr. prof. dr. Irena Gorenak, izr. prof. dr. Tomaž 
Kramberger, doc. dr. Marjan Sternad, prof. dr. Borut Jereb, izr. prof. dr. Andrej Lisec, izr. prof. dr. Darja 
Topolšek, Vasja Omahne, Samo Kumperščak. 
 
Odsotni člani Senata FL UM: prof. dr. Bojan Rosi, prof. dr. Tone Lerher, Maja Slapar.  
 
Ostali prisotni: Nina Vrečko 

 
Sejo senata je v odsotnosti dekana, prof. dr. Bojana Rosija 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. Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom, gradivo je bilo 
objavljeno: 
 

1. Predlogi Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru; 
2. Dopolnitve Kadrovskega načrta FL UM za študijsko leto 2019/2020; 
3. Tutorstvo na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru; 
4. Prošnje zaposlenih; 
5. Razno. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red  7. izredne seje Senata Fakultete za logistiko UM. 
 

Ad1 
Predlogi Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru; 

 
a. Razpis za vpis v dodiplomska študijska programa FL UM za študijsko leto 2020/2021 

 
Prodekanica je povedala, da je Komisija za študijske zadeve obravnavala razpis za vpis. V predlogu se 
število vpisnih mest ni spremenilo, smo pa dodali predlog, da se v Ljubljani kot izredni študij razpiše 
tudi visokošolski strokovni študijski program Gospodarska in tehniška logistika, saj je bil v preteklem 
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študijskem letu izražen interes predvsem za visokošolski strokovni študijski program, izvedba VS 
izrednega programa pa je pripravljena.  
 
Prodekanica je nadalje povedala, da je Komisija za študijske zadeve FL UM sprejela sklep s katerim 
predlaga Senatu FL UM, da se v prihodnje v razpis za vpis na univerzitetni študijski program 1. stopnje 
Logistika sistemov in visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Gospodarska in tehniška 
logistika ter magistrski študijski program Logistika sistemov  Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru 
dodajo razpisna mesta za redni študij. 
 
Izr. prof. dr. Darja Topolšek je vprašala, kakšni so bili stroški z univerzitetnim izrednim študijem ki se 
ne izvaja? Prodekanica ji je odgovorila, da gre za izredni študij ter da se je promoviralo tudi fakulteto. 
 
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je vprašal, ali smo izmerili učinke snemanja filmčkov in ostale 
promocije? Prof. dr. Borut Jereb mu je odgovoril, da je to nemogoče izmeriti. Poudaril pa je, da lahko 
izračunamo, koliko študentov se mora vpisati, da bi program izvajali. 
 
Nina Vrečko je izpostavila, da v razpisu moramo postaviti omejitev, da se ne bo zgodilo, da se bo vpisal 
en študent in potem ta zahteval, da se študij izvaja, v kolikor v razpisu ne bo omejitve. 
 
Doc. dr. Marjan Sternad je opozoril na pedagoški vidik, in sicer kako neprijetno je bilo v Tržiču, ko smo 
izvajali predavanja in vaje za 2 študenta. Vprašal je tudi, kako ta razpis sodi v strateški plan. Dislocirano 
enoto smo naredili, da bi povečali vpis na univerzitetni študij. Prodekanica mu je odgovorila, da je 
predlog takšen zato, ker je bil izkazan interes za VS študijski program. 
 
Izr. prof. dr. Andrej Lisec je povedal, da je bil prisoten na informativnem dnevu v Ljubljani, kjer je bilo 
6 kandidatov, ki so se zanimali za izredni študij VS. 
 
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da moramo res gledati strateško, da se moramo odločiti 
kaj želimo. Meni, da moramo vsebinsko diferencirati VS, UN in MAG program.  
 
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je poudarila, da je v Rogaški Slatini Arema, ki nam je resna konkurenca in 
izvaja naše stare študijske programe. Oni so naredili enoto v Ljubljani. Obstaja možnost, da nam bodo 
pobrali kandidate za VS študijski program. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 2: 
Razpis za vpis v dodiplomska študijska programa FL UM za študijsko leto 2020/2021 se dopolni tako, 
da se tako pri visokošolskem strokovnem študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika in 
univerzitetnem študijskem programu Logistika sistemov doda besedilo: 
»Izredni študij se bo izvajal na dislocirani enoti v Ljubljani, v kolikor bo na dislocirani enoti vpisanih 
najmanj 10 kandidatov.« 
 
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 2020/2021. 
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b. Sprememba magistrskega študijskega programa Logistika sistemov 
 

Prodekanica je povedala, da je Komisija za študijske zadeve FL UM obravnavala predloge za spremembo 
magistrskega študijskega programa ter jih predstavila. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 4: 
Senat  Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi predlagane spremembe magistrskega 
študijskega programa 2. stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za 
študijsko leto 2020/2021.  

 

c. Katalog predmetov za tuje študente 
 
Prodekanica je povedala, da si je ena Erasmus+ študentka izbrala predmet Scientific research work, ki 
ga nimamo v Katalogu predmetov za tuje študente, pri doc. dr. Matevžu Obrechtu. In izpostavila 
vprašanje, kako se je to lahko zgodilo. Tudi ostali člani so si zastavili isto vprašanje. 
 
Doc. dr. Marjan Sternad je predlagal, da se preveri, ali je naš katalog predmetov za Erasmus+ študente 
usklajen z univerzitetnim. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 5: 
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: 

 MAG - ZNANSTVENO RAZISKOVANJE - SCIENTIFIC RESEARCH WORK (10 ECTS). 
 

Ad2 
Dopolnitve Kadrovskega načrta FL UM za študijsko leto 2019/2020; 

 
Prodekanica je predstavila spremembe kadrovskega načrta FL UM za študijsko leto 2019/2020. 
Spremembe so predvsem na izrednem študiju, kjer so dodane ure v 3. letniku VS študijskega programa, 
saj je vpisanih 12 študentov. Spremenjeno je izvajanje predmetov Osnove prava in zavarovanja v 
logistiki in Pravo in zavarovanje v logistiki. Dodane so tudi ure za 1. in 2. letnik izredni VS za letni 
semester ter ure  pri predmetih, ki se bodo izvajali Erasmus+ študentom v zimskem semestru. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 6: 
Senat FL UM potrdi dopolnitve Kadrovskega načrta Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za 
študijsko leto 2019/2020 kot sledi: 

 pri predmetu  Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleščini 2 (VS, izredni) 
bo 12h predavanj izvedla lekt. dr. Polona Vičič;  

 pri predmetu Skladiščna tehnika in tehnologija (VS, izredni)  bo 4h predavanj izvedel red. prof. 
dr. Tone Lerher in 8h vaj asist. Marolt Jakob;  

 pri predmetu Uporaba statističnih metod v logistiki (VS, izredni)  bo 4h predavanj izvedel izr. 
prof. dr. Tomaž Kramberger in 12h vaj doc. dr. Benjamin Marcen;  

 pri predmetu  Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige (VS, izredni)  bo 4h predavanj 
izvedel izr. prof. dr. Matjaž Knez in 8h vaj asist. Igor Grofelnik;  
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 pri predmetu Modeliranje dinamičnih procesov v logistiki (MAG, izredni)  bo 4h vaj izvedel 
asist. Jakob Marolt;  

 pri predmetu Osnove prava in zavarovanja v logistiki (VS, izredni) bo 4h predavanj in 8h vaj 
izvedel dr. Božo Grafenauer;  

 pri predmetu Pravo in zavarovanje v logistiki (UN, izredni) bo 4h predavanj izvedel dr. Božo 
Grafenauer; 

 pri predmetu Vodenje projektov v logistiki (VS, izredni) bo 8h vaj izvedla izr. prof. dr. Rebeka 
Kovačič Lukman;  

 pri predmetu  Nabavna logistika  (VS, izredni)  bo 8h vaj izvedel pred.  Uroš Kramar;  

 pri predmetu Embaliranje (VS, izredni) bo 4h vaj izvedel izr. prof. dr. Andrej Lisec;    

 pri predmetu Metode in tehnike planiranja logističnih procesov (VS, izredni) bo 8h vaj izvedel 
asist. Jakob Marolt;  

 pri predmetu Zelene tehnologije v logističnih procesih (VS, izredni) bo 4h vaj izvedel  doc. dr. 
Matevž Obrecht;  

 pri predmetu Elektronsko poslovanje v logistiki (VS, izredni) bo 8h vaj izvedel asist. dr. Bojan 
Rupnik;  

 pri predmetu Poslovni informacijski sistemi v logistikii (VS, izredni) bo 8h vaj izvedel asist. dr.  
Bojan Rupnik;  

 pri predmetu Transportna ekonomika (VS, izredni) bo 4h vaj izvedel doc. dr.  Marjan Sternad;  

 pri predmetu Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 1 (UN, izredni) bo 
8h predavanj izvedla  lekt. dr. Polona Vičič;  

 pri predmetu  Temelji logistike in oskrbovalnih verig (UN, izredni ) bo 8h predavanj izvedel  red. 
prof. dr. Borut Jereb; 

  pri predmetu Osnove prava in zavarovanja v logistiki (VS, redni) bo 27 ur predavanj (15 ur a- 
predavanj in 12 ur e-predavanj) in 18 ur vaj (9h a-vaj in 9 ur e-vaj)  izvedel red. prof. dr. Bojan 
Škof ter 18 ur predavanj (6 ur a-predavanj in 12 ur e-predavanj) in 12 ur (6 ur a-vaj in 6 ur e-
vaj) vaj doc. dr. Igor Jakomin; 

 pri predmetu Pravo in zavarovanje v logistiki (UN, redni) bo 30 ur predavanj (15 ur a -predavanj, 
15 ur e-predavanj) in 15 ur (9h a-vaj in 6 ur e-vaj) vaj izvedel  red. prof. dr. Bojan Škof  ter 15ur 
predavanj (6 ur a-predavanj in 9 ur e-predavanj) in 15 ur vaj (6h a-vaj in 9 ur e-vaj) doc. dr. Igor 
Jakomin. 

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

 pri predmetu Business terminology and communication in english 1 Erasmus+ (UN)  lekt. dr. 
Polona Vičič  3h;  

 pri predmetu Transport in the logistics system Erasmus+ (VS) Tina Cvahte Ojsteršek  3h;  

 pri predmetu Transportation logistics Erasmus+ (UN) Tina Cvahte Ojsteršek   10h;  

 pri predmetu City logistics and mobilistics - Erasmus+ (MAG)Tina Cvahte Ojsteršek, mag. inž. 
log.   3h;  

 pri predmetu Communication in a multicultural environment - Erasmus+ (MAG)  doc. dr. 
Sonja Mlaker Kač   3h;  

 pri predmetu Inovation in logistics and supply chains Eramsus + (MAG)  izr. prof. dr. Rebeka 
Kovačič Lukman 3h;  

 pri predmetu International logistics Erasmus+ (MAG) doc. dr. Marjan Sternad   3h;  

 pri predmetu Supply chain integration Erasmus+ (MAG) doc. dr. Marjan Sternad  5h;  

 pri predmetu Warehose systems and warehouse operation Erasmus+  (UN) red. prof. dr. Tone 
Lerher   3h;  

 pri predmetu Principles of warehousing and packaging Erasmus+ (MAG) red. prof. dr. Tone 
Lerher 5h;  

 pri predmetu Life cycle management in supply chains Erasmus+ (MAG) doc. dr. Matevž 
Obrecht  5h;  
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 pri predmetu Management sustainable supply chain Erasmus+ (UN) izr. prof. dr. Matjaž Knez 
10h;  

 pri predmetu Establishment and assessment of sustainable supporting chain of sustainable 
supply chain audit (UN) izr. prof. dr. Matjaž Knez 5h;  

 pri predmetu Sustainable logistics and alternative energy sources Erasmus+ (MAG)  izr. prof. 
dr. Matjaž Knez 5h;  

 pri predmetu Quantitative modeling in logistics Erasmus+ (UN) asist. Tea Vizinger 5h;  

 pri predmetu Fundamentals of logistics and supply chains Eramsus + (UN) red. prof. dr. Borut 
Jereb 5h;  

 pri predmetu Theory of systems Erasmus+ (UN)  asist. Igor Grofelnik 5h;  

 pri predmetu Planning and management of logistics systems Erasmus+ (UN) doc. dr. Brigita 
Gajšek 5h;  

 pri predmetu Distribution logistics planning Erasmus+ (UN) izr. prof. dr. Andrej Lisec 5h;  

 pri predmetu Packaging and reverse logistics Erasmus+ (UN) izr. prof. dr. Andrej Lisec  10h;  

 pri predmetu Scientific research work Erasmus+ (MAG) doc. dr. Matevž Obrecht  3h;  

 pri predmetu Methods and technics for design of logistic processes Erasmus+ (VS)  doc. dr. 
Brigita Gajšek 5h.  

 
 

Ad3 
Tutorstvo na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru; 

 
 
Prodekanica je povedala, da se je Komisija za tutorstvo sestala dvakrat v oktobru 2019. Na komisiji so 
sprejeli sklepe s katerimi predlagajo tutorje študente za študijsko leto 2019/2020, ter tutorje učitelje 
ter vodjo tutorjev učiteljev. Njihov mandat traja 2 leti. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP  ŠT. 7: 

Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za tutorje študente za študijsko leto 2019/2020 
imenuje študente  Vasjo Omahneta (2. letnik MAG), Špelo Kovše (1. letnik MAG), Mileno Kajba (2. 
letnik MAG), Tadeja Gračnerja (ABS MAG), Marcela Labaša (ABS MAG) in Majo Slapar (3. letnik VS).  
 
SKLEP ŠT. 8: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za tutorje učitelje imenuje pred. Uroša Kramarja, 
prof. dr. Toneta Lerherja, izr. prof. dr. Darjo Topolšek, doc. dr. Matevža Obrechta,  doc. dr. Benjamina 
Marcena. in asist. Tino Cvahte Ojsteršek. Mandatna doba tutorjev učiteljev je od 21.12.2019 do 
20.12.2021.  
 
SKLEP ŠT. 9: 

Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru na mesto vodje tutorjev učiteljev imenuje asist. 
Igorja Grofelnika. Mandatna doba vodje tutorjev učiteljev je od 28.10.2019 do 27.10.2021. 
 
 

Ad4 
Prošnje zaposlenih; 

 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 
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Ad5 
Razno 

 
Prodekanica je povedala, da študentje, ki so se vpisali na redni študij pošiljajo prošnje za obiskovanje 
predavanj in vaj z izrednimi študenti. Na Senatu FL UM je bil v preteklosti že sprejet sklep, da sicer lahko 
obiskujejo predavanja in vaje z izrednimi študenti, vendar pa morajo opraviti vse obveznosti v skladu z 
vpisom. 
 
Izr. prof. dr. Darja Topolšek je povedala, da se sedaj študentje osebno obračajo na posamezne 
profesorje, ki jim to dovolijo. Predlagala je, da se o sklepu senata obvesti vse zaposlene. 
 
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je predlagala, da ti študentje prošnjo naslovijo na Komisijo za študijske 
zadeve. Povedala je tudi, da si študentje lahko prosto izbirajo, ali bodo obiskovali predavanja in vaje ter 
da to ni obvezno in da morajo biti vse obveznosti določene v učnem načrtu predmeta. 
 
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da pri njegovih vajah študenti prevzamejo naloge, ki jih 
morajo rešiti do naslednjih vaj. S tem izvajalec zagotovi prisotnost na vajah. 
 
Izr. prof. dr. Borut Jereb je predlagal, da se poišče sklep, ki je že bil sprejet ter da se o tem dogovori na 
naslednji seji senata. 
 
 
Pripravila: 

Nina Vrečko                                                                                  Prodekanica za izobraževalno dejavnost 
                      prof. dr. Maja Fošner  


