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Celje, 23. 5. 2019 
   Številka  35/19/NV 

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

dne   23. 05. 2019 
 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 23. 05. 2019 s pričetkom ob 12.30 uri v 
sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.  

 
Prisotni člani Senata FL UM: prof. dr. Bojan Rosi, 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, 
Samo Kumperščak, Vasja Omahne. 
 
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Irena Gorenak, prof. dr. Maja Fošner, 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 18. redne seje Senata FL UM; 
2. Doktorske disertacije; 
3. Gostujoči strokovnjaki; 
4. Razno. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red  19.  seje Senata Fakultete za logistiko UM. 

 
Ad 1 

Obravnava in potrditev zapisnika 18. redne seje Senata FL UM; 
 
Dekan je povedal, da imata člana študenta ob 13. uri pisno preverjanje znanja ter predlagal, da tokrat 
izjemoma ne beremo vseh sprejetih sklepov zadnje seje Senata FL UM.  Predlog zapisnika je bil 
objavljen v gradivu, pripomb na zapisnik nismo prejeli.        

Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 

SKLEP ŠT. 2 : 
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrjuje zapisnik 18. redne seje Senata FL UM. 
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Ad 2 

Doktorske disertacije; 
 

Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
 

Ad 3 
Gostujoči strokovnjaki; 

 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
Ad 6 

Razno 
 

 Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je skladno z napovedjo na zadnji seji senata, dekanu 
podal odstopno izjavo z mesta prodekana za raziskovalne zadeve, ki pa je dekan ni sprejel ter mu jo vrnil. 
Dodal je, da bo sedaj kot prodekan delal (še več) naprej. 
 
Izr. prof. dr. Darja Topolšek je vprašala, ali smo že določili izvajalce vaj pri raziskovalnem delu, saj pri teh 
predmetih le ti še niso določeni. Poudarila je, da te ure ne smejo ostati nerazporejene. 
 
Prof. dr. Tone Lerher je povedal, da so študenti že izbrali izvajalce. 
 
Dekan je predlagal, da do naslednje seje Senata FL UM prodekanica za izobraževalno dejavnost, prof. 
dr. Maja Fošner pripravi predlog spremembe kadrovskega načrta v katerem bodo določeni izvajalci vaj 
pri raziskovalnem delu. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel:  
 
SKLEP ŠT. 6: 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, prof. dr. Maja Fošner do naslednje seje Senata FL UM 
pripravi predlog spremembe kadrovskega načrta v katerem bodo določeni izvajalci vaj pri 
raziskovalnem delu. 
 
Zapisala: 
Nina Vrečko                                                     
 
                                                                                                                                     Dekan Fakultete za logistiko 
                                                                                                                                         prof. dr. Bojan Rosi,l.r.    

 


