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Celje, 30. 8. 2019 
   Številka  48/19/NV 

ZAPISNIK 
20.  seja  Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 

dne   29. 08. 2019 
 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 29. 08. 2019 s pričetkom ob 12.00 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, 
prof. dr. Tone Lerher, 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, Samo Kumperščak, Maja Slapar 
 
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. Obravnava in potrditev zapisnika 19. redne in 3. izredne seje Senata FL UM; 
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM; 
3. Poročilo ACBSP; 
4. Članstvo v komisijah Senata Univerze v Mariboru; 
5. Erasmus koordinator FL UM; 
6. Razno. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red  20.  seje Senata Fakultete za logistiko UM. 

 
Ad 1 

Obravnava in potrditev zapisnika 19. redne in 3. izredne seje Senata FL UM 
 

Nina Vrečko je prebrala sklepe 19. redne in 3. izredne seje Senata FL UM in poročala o njihovi realizaciji.  
 
Prebrala je sklep št. 6, sprejet na 3. izredni seji dne 23.5.2019 ter povedala, da smo imeli veliko težav pri 
realizaciji tega sklepa v kadrovskem smislu ter da je potrebno določiti izvajalce ur vaj najkasneje do 
konca zimskega semestra.Senat FL UM je soglasno sprejel: 
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Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Izvajalci vaj pri predmetih Uvod v raziskovalno delo (UN), Raziskovalno delo (UN) in Znanstveno 
raziskovanje (MAG) se določijo najkasneje do februarja v posameznem študijskem letu. 

 
SKLEP ŠT. 3: 
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrjuje zapisnik 19. redne in 3. izredne seje 
Senata FL UM. 

 
Ad 2 

Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM 
 

Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je KŠZ v juniju 2019 sprejela sklep s katerim je določila rok za 
oddajo prošenj študentov za vpis v višji letnik, za ponavljanje ter za podaljšanje absolventskega staža 
(ABS). 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 4: 
Prošnje študentov za vpis v  višji letnik, za ponavljanje ter za podaljšanje absolventskega staža (ABS) 
za študijsko leto 2019/2020 se oddajo najkasneje do 3. septembra 2019.  
Vse prošnje prispele po 3. septembru 2019, navedenem v tem sklepu se kot prepozno prispele s 
sklepom zavržejo.  
Prošnje za evidenčni vpis – osebe brez statusa se oddajo na KŠZ od 1. 10.2019 dalje. 

 
 

Ad 3 
Poročilo ACBSP 

 
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da imamo v letošnjem letu reakreditacijo ACBSP, da je bilo tokratno 
poročilo potrebno izpolniti elektronsko ter da je bilo iz tega razloga zelo obsežno. Evalvatorji bodo prišli 
od 6. do 10. oktobra, programa žel še nimamo. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 5: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi Poročilo ACBSP. 
 
 

Ad 4 
Članstvo v komisijah Senata Univerze v Mariboru 

 
 
Dekan je povedal, da smo iz UM dne 27.6.2019 prejeli Poziv za podajo predlogov za članstvo v komisijah 
Senata Univerze v Mariboru ter dne 9.7.2019 Poziv za podajo predloga za članstvo v Komisiji za 
ocenjevanje kakovosti Univerze. V skladu s pozivoma članom stalnih komisij dne 29.9.2019 poteče 
mandat, zato je potrebno v komisije imenovati nove člane. V komisijo za ocenjevanje kakovosti pa tudi 
nadomestnega člana. Predlagal je, da v komisije imenujemo iste člane, kot so bili doslej. V kolikor pa bi 
se po imenovanju novega dekana ekipa spremenila, pa lahko člane spremenimo naknadno. 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
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SKLEP ŠT. 6: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru v Komisijo za ocenjevanje kakovosti univerze za 
člana imenuje izr. prof. dr. Romana Gumzeja, za namestnika člana pa Marjano Potočnik. 
 
SKLEP ŠT. 7: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru v stalne komisije Senata Univerze v Mariboru 
imenuje: 

- v Habilitacijsko komisijo prof. dr. Toneta Lerherja, 
- v Komisijo za dodiplomski študij prof. dr. Majo Fošner, prodekanico za izobraževalno dejavnost, 
- v Komisijo za podiplomski študij prof. dr. Majo Fošner, prodekanico za izobraževalno dejavnost, 
- v Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve izr. prof. dr. Tomaža Krambergerja, prodekana za 

raziskovalne zadeve, 
- v Komisijo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje izr. prof. dr. Boruta Jereba, 

prodekana za kakovost in mednarodno sodelovanje. 
 

Ad 5 
Erasmus koordinator FL UM 

 
Dekan je povedal, da je Strokovni kolegij na 77. seji dne 6.6.2019 sprejel sklep s katerim predlaga Senatu 
FL UM, da s 1.10.2019 namesto doc. dr. Matevža Obrechta za Erasmus+ koordinatorja imenuje Vida 
Mlejnika. 
 
Izr. prof. dr. Borut Jereb je dodal, da so tudi na nekaterih drugih članicah koordinatorji iz vrst strokovnih 
služb. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 8: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za izvajanje nalog Erasmus+ koordinatorja namesto 
doc. dr. Matevža Obrechta imenuje Vida Mlejnika. 

 
Ad 6 

Razno 
 

  
Pri točki razno ni bilo razprave. 

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

 


