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Celje, 11.09. 2020 
                                                                                                                                                 Štev. 51/20/NV 

 
ZAPISNIK   

26.  seja  Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne   10. 09. 2020 

 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 10. 09. 2020 s pričetkom ob 10.00 uri v 
predavalnici P06 na  FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.  
 
Prisotni člani Senata FL UM: prof. dr. Bojan Rosi, prof. dr. Maja Fošner, prof. dr. Borut Jereb, izr. prof. 
dr. Tomaž Kramberger (od 11.15 dalje), izr. prof. dr. Irena Gorenak, izr. prof. dr. Andrej Lisec, doc. dr. 
Marjan Sternad, izr. prof. dr. Darja Topolšek, Samo Kumperščak. 
 
Odsotni člani Senata FL UM: prof. dr. Tone Lerher, Tadej Gračner, Vasja Omahne. 
 
Ostali prisotni: Nina Vrečko 
 
Dekan  je povedal, da je bil predlog dnevnega reda posredovan z vabilom. Predlagal je, da se 6. točka 
dnevnega reda: Imenovanje članov Programskega sveta FL UM prestavi na naslednjo sejo, saj še nismo 
prejeli potrditve sodelovanja vseh kandidatov. 
 
Dnevni red: 
 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 25. redne in 18. dopisne seje Senata FL UM; 
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM; 
3. Kadrovski načrt FL UM za študijsko leto 2020/2021; 
4. Habilitacije; 
5. Imenovanje nadomestnega člana v Habilitacijski komisiji UM; 
6. Razno. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme spremenjeni dnevni red  26.  seje Senata Fakultete za 
logistiko UM. 
 

Ad 1 
Obravnava in potrditev zapisnika 25. redne in 18. dopisne seje Senata FL UM; 
 

Nina Vrečko je prebrala sklepe 25. redne  in 18. dopisne seje Senata FL UM in poročala o njihovi 
realizaciji. Povedala je, da smo prejeli pripombo prof. dr. Maje Fošner na vsebino razprave pri drugi točki 
dnevnega reda 25. seje Senata FL UM z dne 03.06.2020. Prof. dr. Maja Fošner je pripombe predstavila. 
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Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrjuje dopolnjen zapisnik 25. redne seje Senata 
FL UM in zapisnik 18. dopisne seje Senata FL UM. 

 
Ad 2 

Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM 
 

1. Spremembe VS in UN študijskega programa 
 

Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da vsako leto sprejmemo spremembe dodiplomskih 
študijskih programov ter malo kasneje tudi spremembe podiplomskih študijskih programov. 
Prejeli smo predloge za spremembo VS in UN študijskega programa s strani Katedre za tehniško 
logistiko, Katedre za trajnostno logistiko in mobilnost ter Katedre za kvantitativno modeliranje 
v logistiki. Predloge kateder je prof. dr. Maja Fošner predstavila. 
 
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da s strani njihove katedre niso podali predlogov 
sprememb, saj so v katedri v večini splošni predmeti, ki se ne spreminjajo. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 3: 
Senat FL UM sprejme spremembe univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Logistika 
sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2021/2022.  

 
SKLEP ŠT. 4: 
Senat FL UM sprejme spremembe visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje 
Gospodarska in tehniška logistika Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 
2021/2022. 
 

2. Akreditacija magistrskega študijskega programa v okviru ELE 
 
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da smo na MAG študijskem programu akreditirali dodatni modul, ki 
je nastal v okviru projekta MML in ki je pripravljen v skladu z ELA standardi. Na Komisiji za študijske 
zadeve so sprejeli sklep, s katerim podpirajo akreditacijo MAG študijskega programa Logistika sistemov 
v okviru ELA. Navedeno je edinstvena priložnost, saj stane akreditacija samo 300 EUR in to je edini 
strošek, saj je akreditacija za nedoločen čas. Dodatni stroški pri vzdrževanju akreditacije ne bodo nastali. 
 
Dekan je povedal, da ima pomisleke glede tega. Namreč, v poletnem času je imenoval skupino mladih 
sodelavcev, ki bodo pripravili korenite spremembe magistrskega študijskega programa. Število prijav 
na MAG študijski program je namreč porazno, kar predstavlja rdeči alarm, da moramo nekaj spremeniti, 
zato nima smisla, da certificiramo. Trenutna vsebina ni atraktivna in dodatno vlaganje energije v 
certificiranje ne bo zaleglo. Samo številke vpisa so tiste, ki kažejo na uspešnost programa. 
 
Prof. dr. Maja Fošner mu je odgovorila, da bomo akreditirali študijski program, ki bo ostal akreditiran 
četudi se bodo kasneje vsebine spremenile. Akreditacija predstavlja dodatno vrednost ter tudi dodatno 
promocijo fakultete. Zaradi projekta MML je sedaj možnost, da se pot zelo ugodnimi pogoji študijski 
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program akreditira. V zadnjih osmih letih se na žalost magistrski študijski program ni veliko spremenil, 
kljub temu, da je vsako leto pozivala vodje kateder k spremembam. 
 
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da je dejstvo, da so naši diplomanti zaposljivi in da se jih veliko 
ne odloči iti naprej na magistrski študij ampak se raje zaposlijo. Če se samo en študent zaradi 
akreditacije dodatno odloči za vpis, smo naredili veliko. Negativno razmišljanje nas ne bo pripeljalo 
nikamor.  
 
Prof. dr. Borut Jereb je vprašal, ali je smiselno certificirati MAG študijski program pri ELA? Namreč, ELA 
je nastala iz strokovnih logističnih združenj, tako da bi bila bolj smiselna certifikacija VS študijskega 
programa. 
 
Izr. prof. dr. Andrej Lisec je povedal, da so na Fakulteti za turizem UM v zelo kratkem času spremenili 
celoten magistrski študijski program in vprašal zakaj tega ne storimo tudi mi? 
 
Izr. prof. dr. Darja Topolšek je povedala, da so že v prejšnjem študijskem letu vsebine predmetov njihove 
katedre pregledali in ELA standarde umestili v vsebine predmetov. 
 
Dekan je nato povedal, da se strinja s certifikacijo. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 5: 
Senat FL UM potrdi akreditacijo magistrskega študijskega programa FL UM v okviru ELA. 
 
SKLEP ŠT. 6: 
Z namenom priprave gradiva za akreditacijo magistrskega študijskega programa Logistika sistemov v 
okviru ELA , Senat FL UM imenuje delovno skupino v sestavi:  

 Prof. dr. Maja Fošner (vodja),  

 Doc. dr. Sonja Mlaker Kač (član), 

 Asist. Jakob Marolt (član), 

 Asist. Tina Cvahte Ojsteršek (član). 
 

3. Predstavitev izsledkov analize podatkov na področju diferenciacije VS in UN ŠP 1. stopnje na 
UM 

 
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila izsledke analize podatkov na področju diferenciacije VS in UN ŠP 1. 
stopnje na UM, ki jo je pripravila delovna skupina za diferenciacijo visokošolskih in univerzitetnih 
študijskih programov 1. stopnje na Univerzi v Mariboru. 
 
Ob 11 15 uri se je seji pridružil izr. prof. dr. Tomaž Kramberger. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 7: 
Senat FL UM se je seznanil s Predstavitvijo izsledkov analize podatkov na področju diferenciacije VS 
in UN ŠP 1. stopnje na UM, ki jo je pripravila delovna skupina za diferenciacijo visokošolskih in 
univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje na Univerzi v Mariboru. 
 

Ad 3 
Kadrovski načrt FL UM za študijsko leto 2020/2021; 
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Dekan je predstavil kadrovski načrt FL UM za študijsko leto 2020/2021. Kadrovski načrt je bil večkrat 
obravnavan tudi na Strokovnem kolegiju FL UM. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 8: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru sprejme Kadrovski načrt Fakultete za logistiko 
Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021. 
 

Ad 4 
                                                                    Habilitacije; 
 

Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
 

Ad 5 
Imenovanje nadomestnega člana v Habilitacijski komisiji UM; 

 
Dekan je povedal, da smo iz Univerze v Mariboru dne 5.6.2020 prejeli Poziv za podajo predlogov za 
namestnike članov Habilitacijske komisije Senata UM. Predlagal je, da se za namestnika člana FL UM v 
Habilitacijski komisiji Univerze v Mariboru imenuje prof. dr. Bojan Rosi, dekana FL UM. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel:  
 
SKLEP ŠT. 17:  
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za namestnika člana FL UM v Habilitacijski komisiji 
Univerze v Mariboru imenuje prof. dr. Bojana Rosija. 

 
 

Ad6 
Razno 

 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
 
 

 
Dekan Fakultete za logistiko 
prof. dr. Bojan Rosi  l.r 

 


