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Celje, 23.12. 2020 
                                                                                                                                                 Štev. 88/20/NV 

 
ZAPISNIK  

28. redne  seje  Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne   23. 12. 2020 

 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 23. 12. 2020 s pričetkom ob 10.30 uri. 
Potekala je preko MsTeams. 
 
Prisotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, prof. dr. Maja Fošner (prisotna pri 1. in 2. 
tč. dnevnega reda), prof. dr. Borut Jereb (prisoten pri 1. in 2. tč. dnevnega reda), prof. dr. Tone Lerher, 
izr. prof. dr. Andrej Lisec, doc. dr. Marjan Sternad (prisoten pri 1. in 2. tč. dnevnega reda), izr. prof. dr. 
Darja Topolšek, doc. dr. Matevž Obrecht), Neja Gracej, Sven Rošer,  Špela Kovše. 
 
Odsotni člani Senata FL UM: / 
 
Ostali prisotni: Nina Vrečko.  

 
V.d. dekana izr. prof. dr. Tomaž Kramberger (v nadaljevanju: v. d. dekana) je v uvodu pozdravil navzoče 
ter ugotovil, da je seja sklepčna ter povedal, da je bil predlog dnevnega reda posredovan z vabilom. 
Dodal je, da mora prof. dr. Maja Fošner zaradi delavnice, ki jo izvajamo za Srednjo šolo za storitvene 
dejavnosti in logistiko, sejo zapustiti malo pred 11. uro, zato je predlagal, da se spremeni vrstni red točk 
dnevnega reda tako, da bo 1. točka: Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM ter 3. točka: Obravnava 
in potrditev zapisnika 27. redne seje Senata FL UM. Dnevni red tako glasi: 
 
Dnevni red: 

1. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM; 
2. Poročilo s seje Senata UM; 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 27. redne seje Senata FL UM; 
4. Priznanja Fakultete za logistiko UM za štud. l. 2019/2020; 
5. Gostujoči strokovnjaki; 
6. Razno. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme spremenjeni dnevni red  28.  redne seje Senata Fakultete za 
logistiko UM. 
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Ad1 
Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM; 

 
 
    1.1 Razpis za vpis na podiplomski študijski program 
 
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je Komisija za študijske zadeve na 25. seji obravnavala razpis za 
vpis v oba podiplomska študijska programa ter predstavila število vpisnih mest, ki je bilo že nekaj časa 
potrjeno na univerzi, na obeh študijskih programih.  
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 

SKLEP ŠT. 2:  

Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi besedilo razpisa za vpis na podiplomski 

študijski program 2. stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za 

študijsko leto 2021/2022. 

 

SKLEP ŠT. 3:  

Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi besedilo razpisa za vpis na podiplomski 

študijski program 3. stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za 

študijsko leto 2021/2022. 

 
    1.2. Spremembe študijskih programov 
 
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da so na KŠZ prejeli 3 predloge sprememb študijskih programov, in 
sicer enega od Katedre za kvantitativno modeliranje v logistiki za spremembo visokošolskega 
strokovnega študijskega programa 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika Fakultete za logistiko 
Univerze v Mariboru pri predmetu Osnove prostorskega modeliranja, in sicer spremembo nosilca. Dva 
predloga so prejeli iz Katedre za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah, oba za spremembo 
doktorskega študijskega programa pri predmetih Logistični sistemi in oskrbovalne verige in Znanstveni 
članki in raziskovalni projekti. 
 
Doc. dr. Marjan Sternad je vprašal, ali se predlog za spremembo predmeta Znanstveni članki in 
raziskovalni projekti ni vrnil v odločanje na katedro? 
 
Prof. dr. Maja Fošner mu je odgovorila, da je bil predlog iz KŠZ FL UM vrnjen za obravnavo na katedro, 
ki je sklep o spremembi nosilca soglasno sprejela ter izpis sklepa ter gradivo poslala v nadaljnje 
potrjevanje. 
 
Doc. dr. Matevž Obrecht je povedal, da je prišlo do zapleta pri potrjevanju spremembe. Predlagal je, da 
pri spremembah študijskih programov upošteva število ur, ki jih posamezniki izvajajo tako, da se ure 
enakomerno razdelijo med pedagoške zaposlene. Do konkretnega zapleta je prišlo, ker sta oba z izr. 
prof. dr. Rebeko Kovačič Lukman podhranjena z urami. Navedeno spremembo so na katedri najprej 
obravnavali na dopisni seji, kasneje pa tudi na redni seji. 
 
V.d. dekana je predlagal, da se naslednjič spremembe naredijo transparentno in da se spremembe 
dogovorijo preden grejo v obravnavo na organe. 
 
Prof. dr. Tone Lerher je povedal, da je takšne zadeve potrebno rešiti znotraj katedre preden se 
obravnavajo na drugih organih. 
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Prof. dr. Maja Fošner je predlagala, da senat sledi predlogu katedre ter da se sklep potrdi. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 4:  

Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru sprejme spremembo visokošolskega strokovnega 
študijskega programa 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika Fakultete za logistiko Univerze v 
Mariboru (sprememba nosilca) pri predmetu Osnove prostorskega modeliranja. 
 
SKLEP ŠT. 5:  

Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru sprejme spremembe študijskega programa 3. 
stopnje Logistika sistemov, in sicer 1) spremembo nosilca, naziv predmeta, vsebina, cilji in 
kompetence, predvideni štud. rezultati, literatura, reference pri predmetu Logistični sistemi in 
oskrbovalne verige ter 2) spremembo nosilca, vsebine, način ocenjevanja in referenc pri predmetu 
Znanstveni članki in raziskovalni projekti. 
 

Ad2 
Poročilo s seje Senata UM; 

 
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je bila vsebina 15. redne seje Senata UM: 

- Imenovana je bila nova prorektorica za izobraževalno dejavnost, prof. dr. Mihaela Koletnik, 
- Potrjene so bile Spremembe in dopolnitve Meril za izvolitev v naziv ter jih na kratko 

predstavila, 
- Potrjeno je bilo elektronsko glasovanje. Senat UM je potrdil izvajalca SimplyVoting, na 

rektoratu morajo sedaj pripraviti tehnična navodila za izvedbo volitev, 
- Potrjene so bile predlagane spremembe našega MAG študijskega programa, 
- Sprejeti so bili sklepi o izvedbi študijskega procesa v študijskem letu 2020/2021. 

 

V.d. dekana je dodal, da bodo elektronske volitve najprej izvedli na Senatu UM za volitve rednih 
profesorjev, nato pa tudi druge elektronske volitve v organe. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 6: 
Senat FL UM se je seznanil s potekom 15. redne seje Senata UM z dne 22.12.2020. 
 
 

Ad3 
Obravnava in potrditev zapisnika 27. redne seje Senata FL UM; 

 
Nina Vrečko je povzela sprejete sklepe 27. redne seje Senata FL UM. Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 7: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter zapisnik 27. redne seje Senata 
FL UM. 
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Ad4 
Priznanja Fakultete za logistiko UM za štud. l. 2019/2020 

 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
Ad5 

Gostujoči strokovnjaki; 
 

Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
Ad6 

Razno 
 

 
Prof. dr. Tone Lerher je vprašal, ali vodje laboratorijev pripravijo plan nabave laboratorijske opreme? 
Nina Vrečko mu je pritrdila. Plan nabave se vključi v program dela. Pri opremi je potrebno navesti tudi 
vir financiranja opreme.  
 
 
Zapisnik 
Nina Vrečko                                              V.d. dekana Fakultete za logistiko UM 

                                                                                                                     Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger l.r. 

 


