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Celje, 26. 04. 2019 
   Številka  25/19/NV 

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

dne 25. 04. 2019 
 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 25. 04. 2019 s pričetkom ob 13.15 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, 
prof. dr. Maja Fošner, izr. prof. dr. Borut Jereb, izr. prof. dr. Andrej Lisec, izr. prof. dr. Darja Topolšek, 
Samo Kuperščak, Maja Slapar, Vasja Omahne. 
 
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Irena Gorenak, doc. dr. Marjan Sternad, 
 
Ostali prisotni: Nina Vrečko 
 
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom.  
Dnevni red se glasi: 
 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 17. redne seje Senata FL UM; 
2. Volitve za člane Senata Univerze v Mariboru; 
3. Habilitacije; 
4. Predlogi Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru; 
5. Gostujoči strokovnjaki; 
6. Razno. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red  18.  seje Senata Fakultete za logistiko UM. 

 
Ad 1 

Obravnava in potrditev zapisnika 17. redne seje Senata FL UM; 
 
Nina Vrečko je prebrala sklepe 17. redne seje Senata FL UM in poročala o njihovi realizaciji.  
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 

SKLEP ŠT. 2 : 
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrjuje zapisnik 17. redne seje Senata FL UM. 
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Ad2 
Volitve za člane Senata Univerze v Mariboru; 

 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
SKLEP ŠT. 4: 
Senat Fakultete za logistiko je na podlagi volitev sprejel ugotovitveni sklep, da  je doc. dr. Sonja 
Mlaker Kač dobila na volitvah večino glasov navzočih članov Senata Fakultete za logistiko Univerze v 
Mariboru, zato je bila izvoljena za člana Senata Univerze v Mariboru za področje »logistika 
(družboslovje)«.  
 
Volilna komisija je nato izvedla volitve za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev 
za področje »logistika (matematika in naravoslovje ter tehnika)«. 
 
Po izvedenih volitvah je predsednik volilne komisije razglasil volilne rezultate: 

 
SKLEP ŠT. 5: 
Senat Fakultete za logistiko je na podlagi izvedenih volitev sprejel ugotovitveni sklep, da je prof. dr. 
Maja Fošner dobila na volitvah večino glasov navzočih članov Senata Fakultete za logistiko Univerze 
v Mariboru, zato je bila izvoljena za članico Senata Univerze v Mariboru za področje »logistika 
(matematika in naravoslovje ter tehnika)«. 
 
 

Ad 3 
            Habilitacije; 

Del točke je bil zaprt za javnost. 

 
 

1. Informacija o Zahtevnejših merilih FL UM za izvolitev v nazive za področja »logistika 
(naravoslovje in matematika)«, »logistika (tehnika)« in »logistika (družboslovje)« 

 

Dekan je povedal, da imajo vse članice na univerzi poostrene pogoje izvolitev v nazive ter da moramo 
tudi na FL UM sprejeti zahtevnejša merila izvolitev v nazive. 

Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal da so na Komisiji za znanstveno raziskovalne zadeve že 
potrdili predlog zahtevnejših meril FL UM, da pa je potem iz univerze prejel namig da ni potrebno, da 
merila tako zelo poostrimo. 

Senat FL UM je soglasno sprejel:  

SKLEP ŠT. 10: 
Senat FL UM se je seznanil z aktivnostmi Komisije za znanstveno raziskovalno delavnost FL UM glede 
priprave Zahtevnejših meril FL UM za izvolitev v nazive. 
 
SKLEP ŠT.11: 
Senat FL UM predlaga Komisiji za znanstveno raziskovalno delavnost FL UM, da pregleda zahtevnejša 
merila za izvolitve v nazive drugih članic UM ter predlaga Zahtevnejša merila FL UM za izvolitev v 
nazive. 
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Ad 4 
Predlogi Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru; 

 
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da so na Komisiji za študijske zadeve, tako kot vsako leto, obravnavali 
postopek izvedbe ter termin izbire modulov na 1. in 2. stopnji študija v študijskem letu 2019/2020. KŠZ 
je predlagala, da se postopek izvede enako kot v preteklem študijskem letu. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel:  
 
SKLEP ŠT. 12: 
Senat FL UM potrdi postopek izvedbe ter termin izbire modulov na 1. in 2. stopnji študija v študijskem 
letu 2019/2020, kot sledi v nadaljevanju: 

- Študente  2. letnika 1. in 1. letnika 2. stopnje študija se povabi k e-izbiri modulov (razen tistih, 
ki nameravajo v okviru izbirnosti opravljati obveznost/i na drugi članici UM).  

- E-izbira modulov je po zaključenem izbirnem roku dokončna. Naknadna zamenjava, razen v 
primeru mednarodne izmenjave, ni možna. 

- Po zaključenem postopku izbire se študente o tem obvesti.   

- Študenti, ki e-izbire modulov ne bodo naredili in tudi ne bodo izbirali predmetov/modulov 
na drugih članicah UM (v okviru izbirnosti), jim jih bo določila KŠZ.  

- Izbira modulov se omeji tako, da se v vsak modul na VS študijskem programu lahko prijavi 
največ 25 vpisanih študentov 2. letnika visokošolskega študijskega programa,  v vsak modul 
na UN študijskem programu lahko prijavi največ 8 vpisanih študentov 2. letnika 
univerzitetnega študijskega programa ter v vsak modul na MAG študijskem programu lahko 
prijavi največ 8 vpisanih študentov 1. letnika magistrskega študijskega programa. 

- Termin e-izbire modulov bo potekal od 13.5. 2019 s pričetkom ob 8.00 uri do 17.5.2019 do 
24.00 ure. 

 
Ad 5 

Gostujoči strokovnjaki 
 

Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
Ad 6 

Razno 
 

1. Spremembe Kadrovskega načrta za študijsko leto 2018/2019;  
 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 17: 
Senat FL UM potrdi spremembe Kadrovskega načrta za študijsko leto 2018/2019 kot sledi: 

 pri predmetu Osnove mehatronike v logistiki (VS 1) bo 9 ur vaj izvedla Simona Šinko (namesto 

asist. Tea Vizinger). 

 pri predmetu Mehatronski sistemi v logistiki (UN 1) bo 22 ur vaj ( R 6 ur vaj, 12 ur lab. vaj, I 4 
ure vaj) izvedla Simona Šinko (namesto asist. Tea Vizinger). 

 pri predmetu Principi modeliranja v logistiki (MAG 2) bo 3 ur vaj izvedla Simona Šinko 
(namesto asist. Tea Vizinger). 
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Zapisala: 
Nina Vrečko 
 

Dekan FL UM 
prof. dr. Bojan Rosi 


