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Zapisnik 

17. dopisne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru 
z dne, 21.04.2020 

 
Zaradi nujnosti obravnavanja zadev ter na podlagi 8. člena Poslovnika Senata Univerze v Mariboru 
(uradno prečiščeno besedilo – UPB4) z dne 17. 4. 2018, so člani Senata Fakultete za logistiko dopisno 
glasovali o naslednjih sklepih: 
 
SKLEP ŠT. 1: 

Soglašam s sklicem  17. dopisne seje Senata  FL UM.  
 
SKLEP ŠT. 2: 
Senat FL UM potrdi spremembe in dopolnitve Kadrovskega načrta Fakultete za logistiko Univerze v 
Mariboru za študijsko leto 2019/2020 kot sledi: 

· pri predmetu Osnove mehatronike v logistiki  (VS, redni) bo 9 ur vaj (po 3 skupine) in 2 uri e-
vaj izvedla asist. Simona Šinko (namesto asist. dr. Tee Vizinger), skupaj torej 29 ur,  

· pri predmetu Osnove mehatronike v logistiki  (VS, izredni) bo 4 ure vaj izvedla asist. Simona 
Šinko (namesto asist. dr. Tee Vizinger),  

· pri predmetu Mehatronski sistemi v logistiki (UNI, redni) bo 9 ur vaj  (po 2 skupini) ter 2 uri 
e-vaj izvedla asist. Simona Šinko (namesto asist. dr. Tee Vizinger), skupaj torej 20 ur,  

· pri predmetu Mehatronski sistemi v logistiki (UNI, redni) bo 4 ur laboratorijskih vaj (po 4 
skupine) izvedla asist. Simona Šinko (namesto asist. dr. Tee Vizinger), skupaj torej 16 ur, 

· pri predmetu Mehatronski sistemi v logistiki (UNI, redni) bo 6 ur laboratorijskih vaj (po 4 
skupine) izvedel asist. Jakob Marolt (namesto asist. dr. Tee Vizinger), skupaj torej 24 ur,  

· pri predmetu Osnove mehatronike v logistiki  (VS, redni) bo 3 ure laboratorijskih vaj (po 8 
skupin) izvedla asist. Simona Šinko (namesto asist. Jakob Marolt ), skupaj torej 24 ur,  

· pri predmetu Mehatronski sistemi v logistiki (UNI, izredni) bo 4 ure vaj  izvedla asist. Simona 
Šinko (namesto asist. dr. Tee Vizinger), 

· pri predmetu Principi modeliranja v logistiki (MAG, redni) bo 19 ur vaj in 9 ur e-vaj izvedla 
asist. Simona Šinko, skupaj torej 28 ur. 

 
SKLEP ŠT. 4: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru predlaga Komisiji za podelitev naslovov, priznanj in 

nagrad Univerze v Mariboru, da se Svečana listina Univerze v Mariboru podeli Mestni občini Celje. 

SKLEP ŠT. 6: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za 
logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2018/2019 ter Akcijski načrt korektivnih ukrepov 
Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020. 

 
SKLEP ŠT. 7: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi samoevalvacijo visokošolskega strokovnega 
študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika za študijsko leto 2018/2019, samoevalvacijo 
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univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov za študijsko 2018/2019, samoevalvacijo 
magistrskega študijskega programa Logistika sistemov za študijsko leto 2018/2019  in samoevalvacijo 
doktorskega študijskega programa Logistika sistemov za študijsko leto 2018/2019. 

 
 
 
Od 12 članov Senata Fakultete za logistiko UM je glasovnice oddalo 8 članov Senata Fakultete za 
logistiko UM. Od tega je glasovnico pravočasno, to je do 23.04. 2020 do 10.00 ure oddalo 8 članov 
Senata Fakultete za logistiko UM. 
 
O vseh sklepih je pravočasno glasovalo 8 članov Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, od 
tega  je  vseh 8 članov za vse predlagane sklepe glasovalo ZA.  
 
 
Izid glasovanja:  Vsi sklepi so sprejeti.  
 
 
 
Zapisala:        Dekan FL UM 
Nina Vrečko                                                              red. prof. dr. Bojan Rosi l.r. 

 


