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Celje, 14.05. 2020 
                                                                                                                                                 Štev. 32/20/NV 

 
ZAPISNIK 

11. izredna seja  Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne   14. 05. 2020 

 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 14. 05. 2020 s pričetkom ob 10.00 uri. 
Potekala je videokonferenčno preko aplikacije MS Teams.  

 
Prisotni člani Senata FL UM: prof. dr. Bojan Rosi, prof. dr. Maja Fošner, prof. dr. Borut Jereb, izr. prof. 
dr. Tomaž Kramberger, izr. prof. dr. Irena Gorenak, prof. dr. Tone Lerher, izr. prof. dr. Andrej Lisec, doc. 
dr. Marjan Sternad, izr. prof. dr. Darja Topolšek, Vasja Omahne, Tadej Gračner (11). 
 
Odsotni člani Senata FL UM: Samo Kumperščak. 
 
Ostali prisotni: Nina Vrečko, Sven Rošer. 

 
Dekan se je uvodoma zahvalil vsem prisotnim članom Senata na tej seji, ki  zaradi izrednih razmer tudi 
tokrat poteka na daljavo preko MS Teamsa. Povedal je, da se bo tokrat glasovalo tako, da bo v pogovor 
na desni strani ekrana dani predlogi sklepov, pod sklepom pa link preko katerega bo mogoče glasovanje.  

 
Dekan  je povedal, da je bil predlog dnevnega reda posredovan z vabilom, gradivo je bilo objavljeno.  

Dnevni red: 
1. Postopek volitev dekana FL UM; 
2. Razno. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red  11.  izredne seje Senata Fakultete za logistiko 
UM. 

 
Ad 1 

Postopek volitev dekana FL UM 
 
Dekan je povedal, da je takoj po 10. izredni seji Senata FL UM dne 12.05.2020 rektorju UM poslal izpis 

sklepa: »Senat FL UM se je seznanil  s pozivom rektorja Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravka 
Kačiča z dne 11.05.2020 ter rektorja sprašuje, ali je njegov poziv za preklic Sklepa o razpisu 
volitev dekana Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru mišljen kot zahteva, da naj se volitve 
prekličejo ali se lahko senati članic odločijo drugače.« 
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Povedal je, da mu je rektor UM, prof. dr. Zdravko Kačič dne 13. 05. 2020 odgovoril ter  prebral 
odgovor rektorja. Povedal je, da je rektor UM nadrejeni vsem zaposlenim, je "po domače" šef 
vsem zaposlenim na UM, ter da odgovarja za zakonitost poslovanja Univerze v 
Mariboru. Njegova navodila so jasna, da mora senat FL UM preklicati volitve v tem trenutku  in 
jaz mislim, da jih moramo spoštovati, da jih mora Senat FL UM upoštevati ter preklicati sklep o 
volitvah. V nasprotnem primeru bo senat ravnal v nasprotju z jasnimi navodili rektorja ter kršil 
njegova navodila. Poleg tega se moramo zavedati, da odgovornost za morebitno okužbo 
sodelujočih na volitvah in nedemokratičnost volitev dekana, ker tuji in verjetno tudi ne vsi 
domači študenti ne bodo mogli voliti, prevzemata dekan in rektor UM.  
Dekan je nato povedal, da bo vse senatorje povprašal po njihovem mnenju. 
 
Izr. prof. dr. Darja Topolšek je povedala, da se je potrebno držati svojih načel, da pa če 
ugotoviš, da nimaš prav, potem pa se opravičiš. Zato se je opravičila, ker je na predhodni seji 
glasovala za predlagani sklep. Pozabila je namreč, da je v volilni komisiji tudi študent in da se 
bo volilna komisija zbrala pred volitvami. In ker študenti trenutno nimajo "vstopa" na fakulteto 
se torej volilna komisija ne more sestati in nadaljevati s postopkom volitev. Zato podpira 
današnje  predlagane sklepe.  
 
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da je rektorjev odgovor temeljito prebrala, pozorno je 
prebrala tudi predlagane sklepe. Ugotovila je, da je prvi del pojasnila popolnoma razumljiv, 
razumljive so tudi pristojnosti rektorja ter pojasnila glede razlogov za sprejem odločitve, 
ugotovila je tudi, da rektor ni jasno odgovoril na vprašanje senata in senat še naprej poziva, 
da prekliče volitve. Zelo pa jo je presenetil stavek, da se je rektor odločil da zaradi varovanja 
zakonitosti dela univerze v času razglašene epidemije SARS – CoV-2 (covid-19) in varovanja 
zdravja zaposlenih ter študentk in študentov, ne bo imenoval novih dekanov na podlagi volitev 
temveč bo na podlagi 13. točke drugega odstavka 287. člena Statuta UM imenoval vršilce 
dolžnosti dekana članice univerze.  Dejstvo je namreč, da je Senat FL UM gospodar postopka 
in posledično tudi nosilec postopka volitev dekana. Sam postopek traja od sprejetja sklepa o 
volitvah dekana do samih volitev dekana z vsemi procesnimi dejanji vmes, torej v več fazah. 
Glede na navedeno je potrebno upoštevati dve dejstvi, in sicer prvič, da na FOV UM niso 
preklicali volitev, kot je na zadnji seji senata Nina Vrečko napačno povedala ter da je Senat 
FOV UM odločil, da bo o preklicu ponovno odločal 01. 06. 2020, ter drugič, da je bil v Uradnem 
listu št. 67 dne 13. 05. 2020 objavljen Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja, z začetkom veljavnosti 14. 05. 2020. Izr. prof. dr. Irena 
Gorenak je nato delila svoj ekran, tako da so vsi lahko videli sprejet odlok ter članom senata 
le tega podrobneje predstavila. Dodala je, da je pri sklepanju potrebno upoštevati nova 
dejstva. 
 
Prof. dr. Borut Jereb je povedal, da se strinja z dekanom ter da je potrebno upoštevati navodilo 
rektorja. 
 
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je njegovo stališče znano in  se ni spremenilo 
ter da bo podprl rektorjev poziv o preklicu volitev dekana. 
 
Prof. dr. Tone Lerher je povedal, da soglaša z mnenjem rektorja. 
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Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da bo, glede na to, kaj vse je povedala izr. prof. dr. Irena 
Gorenak, glasovala proti sprejetju predlaganih sklepov. Prav tako tudi na podlagi tega, da se 
bo poletno izpitno obdobje izvedlo kot načrtovano. 
 
Izr. prof. dr. Andrej Lisec se je strinjal z izr. prof. dr. Ireno Gorenak ter povedal, da bo glasoval 
proti predlaganim sklepom. 
 
Doc. dr. Marjan Sternad je povedal, da se strinja s predlaganimi sklepi, da pa predlaga, da 
senat sprejme sklep, da se volitve izvedejo takoj, ko bo to mogoče. Nino Vrečko je vprašal, ali 
je možno, da se volitve samo zamrznejo. 
 
Dekan mu je odgovoril, da bomo takoj po končani epidemiji razpisali volitve za dekana. 
 
Nina Vrečko mu je odgovorila, da je v Sklepu o razpisu volitev, skladno s Pravilnikom o volitvah 
dekanov članic UM, potrebno narediti rokovnik zato, da so vnaprej znani vsi datumi za vsa 
procesna opravila, zato je zamrznitev nemogoča. Rektor je prav tako senat pozval, da se volitve 
prekličejo. 
 
Sven Rošer, prodekan za študentska vprašanja je povedal, da se je pogovarjal s prodekanom 
za študentska vprašanja na Medicinski fakulteti UM. Ta mu je rekel, da seveda možnost okužbe 
vedno obstaja. Povedal je tudi, da ima veliko sošolcev iz tujine in da ti ne bodo mogli priti na 
volitve. 
 
Študent Tadej Gračner se je strinjal z mnenjem študenta Svena Rošerja ter povedal, da bo 
podprl sprejem sklepov. 
 
Dekan je povedal, da smo imeli v času zadnje seje senata informacijo s strani dekana FOV kot 
tudi tajnika FOV, da bodo na FOV volitve preklicali. Zavedati se namreč morajo, da bodo kot 
člani senata nosili odgovornost, če kateri od študentov zboli ali se pritoži, da na volitve ni 
mogel priti. 
 
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da ponovno poudarja, da je bil v Uradnem listu 
objavljen nov odlok, na podlagi katerega študentje lahko pristopajo v stavbe. Rektorjev dopis 
se nanaša na odlok, ki je bil danes preklican. Rektor v dopisu opozarja na upoštevanje navodil 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ministrstva, prisotnega za zdravje. Ta navodila bomo 
pri izvedbi volitev na FL UM  upoštevali, zato se volitve lahko varno izvedejo.  
                           
Prof. dr. Tone Lerher je rekel, da je dovolj te razprave, ker je bilo že vse povedano, in pozval 
dekana, da časovno omeji razpravo članov senata ter da možnost vsem prisotnim do razprave. 
 

Senat FL UM je s 7 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI (pri vseh sklepih) sprejel naslednje sklepe:  
 
SKLEP ŠT. 2:  
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru v skladu z dopisom rektorja Univerze v Mariboru, 
prof. dr. Zdravka Kačiča z dne 11.05.2020 ter pojasnilom rektorja Univerze v Mariboru, prof. dr. 
Zdravka Kačiča z dne 13. 05. 2020 prekliče Sklep o razpisu volitev dekana Fakultete za logistiko 
Univerze v Mariboru, sprejet na 24. redni seji Senata FL UM dne 15. 04. 2020.  
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SKLEP ŠT. 3: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru razreši člane Volilne komisije, imenovane v 
postopku volitev dekana Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru na 24. redni seji Senata FL UM 
dne 15.04.2020 v sestavi: 

- izr. prof. dr. Andrej Lisec, predsednik, 
- asist. Tina Cvahte Ojsteršek, članica, 
- asist. Primož Bencak, član, 
- Tina Peklar, članica, 
-          Sven Rošer, član študent. 
 

SKLEP ŠT. 4: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru razreši člane Volilnega odbora, imenovanega v 
postopku volitev dekana Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru na 24. redni seji Senata FL UM 
dne 15.04.2020 v sestavi: 

- doc. dr. Marjan Sternad, predsednik, 

- Marjana Potočnik, namestnica predsednika, 

- Milena Kajba, članica študentka. 

 

SKLEP ŠT. 5: 

Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru prekliče sedež Volilne komisije, določen na 24. redni 
seji Senata FL UM dne 15.04.2020. 
 
SKLEP ŠT. 6: 
Senat  Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru soglaša, da se kandidature, prejete v razpisanem 
postopku volitev dekana Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru do vključno ponedeljka, 
18.05.2020, ne odpirajo in se deponirajo v dekanatu Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru. 
 
SKLEP ŠT. 7: 
Senat  Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru soglaša, da se na spletnih straneh Fakultete za 
logistiko Univerze v Mariboru javno objavi obvestilo o preklicu volitev. Zainteresirani kandidati bodo 
oddali kandidature v skladu z določili novo razpisanega postopka volitev za dekana Fakultete za 
logistiko Univerze v Mariboru. 

 
Ad 5 

Razno 
 

 
 

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

 


