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Celje, 13.05. 2020 
                                                                                                                                                 Štev. 31/20/NV 

 
ZAPISNIK 

10. izredna seja  Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne   12. 05. 2020 

 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 12. 05. 2020 s pričetkom ob 10.30 uri. 
Potekala je videokonferenčno preko aplikacije MS Teams.  

 
Prisotni člani Senata FL UM: 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 (prisotna do 12.00 ure), Vasja Omahne, Tadej Gračner, prof. dr. Bojan Rosi 
(prisoten pri tč. 4 dnevnega reda) (11). 
 
Odsotni člani Senata FL UM: Samo Kumperščak. 
 
Ostali prisotni: Nina Vrečko, Sven Rošer (prisoten do tč. št. 2). 

 
Sejo je, na podlagi pooblastila dekana, prof. dr. Bojana Rosija, vodil prodekan za kakovost in 
mednarodno sodelovanje, prof. dr. Borut Jereb, ki se je uvodoma zahvalil vsem prisotnim članom Senata 
na tej seji, ki izjemoma zaradi izrednih razmer poteka na daljavo preko MS Teamsa. Predlagal je,  da se 
tako kot na prejšnji seji, glasuje z ustnim glasovanjem. 
 
Prof. dr. Borut Jereb  je povedal, da je bil predlog dnevnega reda posredovan z vabilom, gradivo je bilo 
objavljeno. Predlagal je, da se dnevni red dopolni z novo 4. točko dnevnega reda: Postopek volitev 
dekana FL UM, tako da spremenjen dnevni red glasi: 

 
1. Doktorske disertacije; 
2. Habilitacije; 
3. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM; 
4. Postopek volitev dekana FL UM; 
5. Razno. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dopolnjen dnevni red  10.  izredne seje Senata Fakultete za 
logistiko UM. 
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Ad 1 
Doktorske disertacije; 

Ta točka je bila zaprta za javnost. 

Ad 2 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 

Ad 3 
Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM; 

 
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da so na KŠZ FL UM obravnavali izbirnost med članicami. Prebrala je 
sklepe, sprejete na KŠZ FL UM. Obravnavali pa so tudi prosto izbirne predmete, katere si lahko študenti 
drugih članic izberejo na naši fakulteti, le ti morajo imeti 6 ECTS. Nadalje je KŠZ FL UM obravnavala tudi 
seznam predmetov, ki jih ponujamo Erasmus+ študentom. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 6: 
Študentom 1. stopnje drugih članic UM se dajo na izbiro učne enote izbirnih modulov visokošolskega 
strokovnega študijskega programa. Maksimalno število študentov pri posameznem predmetu je 
lahko največ 15. V primeru da bo prijav več kot razpisanih mest, bodo izbrani študenti, ki bodo imeli 
višjo povprečno oceno zadnjega vpisanega letnika. Predmete lahko izbirajo študenti 2. ali 3. letnika 
študija na 1. stopnji na drugih članicah Univerze v Mariboru.  
 
SKLEP ŠT. 7: 
Študentom 1. stopnje drugih članic UM se dajo na izbiro učne enote izbirnih modulov univerzitetnega 
študijskega programa. Maksimalno število študentov pri posameznem predmetu je lahko največ 15. 
V primeru da bo prijav več kot razpisanih mest, bodo izbrani študenti, ki bodo imeli višjo povprečno 
oceno zadnjega vpisanega letnika. Predmete lahko izbirajo študenti 2. ali 3. letnika študija na 1. 
stopnji na drugih članicah Univerze v Mariboru.  
 
SKLEP ŠT. 8: 
Študentom 2. stopnje drugih članic UM se dajo na izbiro učne enote izbirnih modulov magistrskega 
študijskega programa. Maksimalno število študentov pri posameznem predmetu je lahko največ 10. 
V primeru da bo prijav več kot razpisanih mest, bodo izbrani študenti, ki bodo imeli višjo povprečno 
oceno zadnjega vpisanega letnika. Predmete lahko izbirajo študenti 1. ali 2. letnika študija na 2. 
stopnji na drugih članicah Univerze v Mariboru.  
 
SKLEP ŠT. 9: 
Študenti drugih članic Univerze v Mariboru si prosto izbirni predmet lahko izberejo v okviru ponujenih 
prosto izbirnih predmetov Fakultete za logistiko UM: 

- Mehatronski sistemi v logistiki (6 ECTS) 
- Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje (6 ECTS) 
- Statistično modeliranje v logistiki (6 ECTS) 
- Upravljanje s človeškimi viri v logistiki (6 ECTS) in 
- Poslovni procesi v logističnih sistemih (6 ECTS) 

 
SKLEP ŠT. 10: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi nabor predmetov, ki jih ponudimo v Katalogu 
predmetov za tuje študente na izmenjavi za študijsko leto 2020/2021. 
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Ad 4 
Postopek volitev dekana FL UM; 

 
Prof. dr. Borut Jereb je povedal, da smo v ponedeljek, 11.5.2020 prejeli poziv rektorja UM, s katerim 
poziva Senat FL UM, da zaradi razglašene epidemije ter splošne prepovedi zbiranja ljudi na javnih mestih 
in s tem nezmožnosti zagotavljanja  dostopa do volišča vsem volivcem kot tudi zagotavljanja varnega 
dela v zvezi s postopkom izvedbe volitev, kot izhaja iz navodil ministrstva, pristojnega za zdravje in 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, prekliče Sklep o razpisu volitev dekana Fakultete za logistiko 
Univerze v Mariboru, sprejet na 24. redni seji Senata FL UM dne 15.04.2020. 
 
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da je bila zelo presenečena, ko je prejšnji večer med gradivom 
videla dopis rektorja UM. Namreč, epidemiološka slika je zelo dobra, ukrepi se rahljajo, ponovno bodo 
spet uvedli javni potniški promet in podobno. Zato se nebi preuranila in v tem trenutku preklicala 
volitev, saj takšen sklep ni potreben, temveč bi sprejela sklep, s katerim se seznanja z dopisom rektorja 
UM, Senat FL UM pa bo odločitev sprejel preden se izvedejo volitve. 
 
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da se z navedenim strinja. Njen predlog so podprli tudi izr. prof. dr. 
Andrej lIsec, doc. dr. Marjan Sternad ter študenta Vasja Omahne ter Tadej Gračner. 
 
Seji se je pridružil dekan, prof. dr. Bojan Rosi. 
 
Povedal je, da je rektor UM Senat članice pozval, da naj prekliče volitve, zato senat ne more odločati o 
preklicu kasneje. Sicer ni bil prisoten na predhodni razpravi zato ne pozna razlogov, vendar pa, rektor 
nas je pozval, da se volitve prekličejo, zato je potrebno temu slediti. 
 
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je dekanu ponovno obrazložila razloge za podan predlog. Vprašala je tudi, 
ali poziv pomeni, da rektor preklic od nas zahteva ali lahko senati članic odločijo drugače. Predlagala je, 
da se navedeno vprašanje zastavi rektorju UM. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel:  
 
SKLEP ŠT. 11:  
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. 

 
Ad 5 

Razno 
 

 
 

Prodekan Fakultete za logistiko UM 
prof. dr. Borut Jereb   l.r. 

 


