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Celje, 18. 09. 2019 
   Številka 55/19/NV 

 
ZAPISNIK 

5.  izredna seja  Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne   16. 09. 2019 

 
 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 16. 09. 2019 s pričetkom ob 11.30 uri v 
sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.  

 
Prisotni člani Senata FL UM: prof. dr. Bojan Rosi, prof. dr. Maja Fošner, izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, 
izr. prof. dr. Borut Jereb, izr. prof. dr. Andrej Lisec, doc. dr. Marjan Sternad, izr. prof. dr. Darja Topolšek, 
Vasja Omahne. 
 
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Irena Gorenak, prof. dr. Tone Lerher, Maja Slapar, Samo 
Kumperščak 
 
Ostali prisotni: Nina Vrečko 
 
Dekan je uvodoma prisotne pozdravil in ugotovil, da je seja sklepčna. Predlog dnevnega reda je bil 
posredovan z vabilom, gradivo je bilo objavljeno. 
 
Dnevni red se glasi: 

1. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM; 
2. Raziskovalni nazivi; 
3. Habilitacije; 
4. Kadrovski načrt FL UM za študijsko leto 2019/2020; 
5. Spremembe organizacijskih enot; 
6. Splošni akti FL UM. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red  5. izredne seje Senata Fakultete za logistiko UM. 
 
 

Ad1 
Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM 

 
 
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da so na Komisiji za študijske zadeve FL UM obravnavali manjše 
spremembe VS in UN študijskih programov ter jih podrobneje predstavila po letnikih posameznega 
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študijskega programa. Povedala je, da se KŠZ FL UM na VS študijskem programu ni strinjala s predlagano 
spremembo učnega načrta predmeta Poslovanje trajnostnega logističnega podjetja katerega nosilec je  
izr. prof. dr. Matjaž Knez. Le ta je nadalje na seji komisije predstavil predmet, v gradivu pa je bil že 
dopolnjen učni načrt. Prav tako se KŠZ FL UM ni strinjala s spremembami učnega načrta ter imenom  
predmeta Sodobni trendi logističnih tehnik in tehnologij, pri katerem je nosilec izr. prof. dr. Andrej Lisec. 
Po mnenju KŠZ FL UM je bil njegov učni načrt preobsežen. Izr. prof. dr. Andrej Lisec je v skladu z navodili 
učni načrt, ki je bil v gradivu, že dopolnil.  
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 2: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi predlagane spremembe univerzitetnega 
študijskega programa 1. stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za 
študijsko leto 2020/2021.  
 
SKLEP ŠT. 3: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi predlagane spremembe visokošolskega 
strokovnega študijskega programa 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika Fakultete za logistiko 
Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021. 
 
Na podlagi sprememb študijskih programov je potrebno spremeniti tudi pogoje za napredovanje na VS 
in UN študijskem programu.  
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 4: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi spremembo pogojnih predmetov za 
napredovanje v 2. letnik na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska 
in tehniška logistika Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021.  
 
SKLEP ŠT. 5: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi spremembo pogojnih predmetov za 
napredovanje v 2. letnik na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Logistika sistemov 
Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021.  
 

Nadalje je prof. dr. Maja Fošner povedala, da smo prejeli iz UM poziv, da zaradi spremenjene 
zakonodaje  spremenimo merila za prehode na študijskih programih. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 6: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi predlagane spremembe za vpis po merilih za 
prehode med študijskimi programi na univerzitetni študijski program 1. stopnje Logistika sistemov  
Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru.  
 
SKLEP ŠT. 7: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi predlagane spremembe za vpis po merilih za 
prehode med študijskimi programi na visokošolski strokovni študijski programa 1. stopnje 
Gospodarska in tehniška logistika Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru. 
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Ad2 

Raziskovalni nazivi 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
 

Ad3 
Habilitacije 

Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
Ad4 

Kadrovski načrt FL UM za študijsko leto 2019/2020 
 

 
Dekan je predstavil kadrovski načrt FL UM za študijsko leto 2019/2020. Povedal je, da sta zaradi 
manjšega števila študentov v 1. letniku VS študijskega programa predvideni samo dve skupini vaj. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 10: 
Senat FL UM potrdi Kadrovski načrt Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 
2019/2020. 
 

Ad5 
Spremembe organizacijskih enot 

 
Dekan je povedal, da je prof. dr. Tone Lerher, vodja Laboratorija za logistične sisteme na Fakulteti za 
logistiko UM, poslal prošnjo za preimenovanje Laboratorija za logistične sisteme v nov naziv Laboratorij 
za kognitivne sisteme v logistiki. Prošnjo za preimenovanje laboratorija je argumentiral z dejstvom, da 
prihaja v logistiki do razvoja in velikih sprememb na področju vpeljave robotizacije logističnih sistemov 
(sodelovalni roboti COBOTS) ter uporabe inteligentnih sistemov vodenja (umetna inteligenca) in 
upravljanja logističnih sistemov in informacij v logistiki. Nov naziv laboratorija sovpada z 
znanstvenoraziskovalnim delom raziskovalcev, ki delujemo v laboratoriju na področju načrtovanja in 
optimiranja transportno-skladiščnih sistemov (ARRS raziskovalni projekt), izdelave »smart« prototipov 
transportno-skladiščne tehnike (Lerher, Hercog), uporabe strojnega vida v logistiki (Marolt, Lerher), 
načrtovanja inteligentnih algoritmov vodenja AGV-jev (Bencak - MR, Lerher, Hercog), načrtovanje 
»smart« embalaže (Lisec, Lerher), itn. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 11: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru določi, da se Laboratorij za logistične sisteme  
preimenuje  v Laboratorij za kognitivne sisteme v logistiki. 
 
 

Ad6 
Splošni akti FL UM 

 
Dekan je povedal, da smo skladno s sklepom Strokovnega kolegija FL UM pripravili Pravilnik o delovanju 
Centra za razvoj karier Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru. 
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Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 12: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru sprejme Pravilnik o delovanju Centra za razvoj karier 
Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru. 
 
 
Pripravila: 

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


