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Celje, 25. 11. 2019 
   Številka  76/19/NV 

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

dne   25. 11. 2019 
 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 25. 11. 2019 s pričetkom ob 13.30 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. Borut Jereb, izr. prof. 
dr. Irena Gorenak, prof. dr. Tone Lerher, izr. prof. dr. Andrej Lisec, doc. dr. Marjan Sternad, izr. prof. dr. 
Darja Topolšek, Samo Kumperščak, Tadej Gračner. 
 
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, Vasja Omahne. 
 
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. Predlagal je, da se dnevni red dopolni z novo 6. točko: 
Priznanja Fakultete za logistiko UM za štud. l. 2018/2019 tako, da novi dnevni red glasi: 
 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 20. redne, 4., 5., 6., 7. izredne ter 11., 12., 13. in 14. dopisne 
seje Senata FL UM; 

2. Habilitacije; 
3. Spremembe Kadrovskega načrta FL UM za študijsko leto 2019/2020; 
4. Imenovanje članov Komisije za e-gradiva; 
5. Prošnje zaposlenih; 

6. Priznanja Fakultete za logistiko UM za štud. l. 2018/2019; 
7. Razno. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dopolnjeni dnevni red  21. seje Senata Fakultete za logistiko 
UM. 
 

Ad 1 
Obravnava in potrditev zapisnika 20. redne, 4., 5., 6., 7. izredne ter 11., 12., 13. in 14. dopisne seje 

Senata FL UM; 
 
Nina Vrečko je povedala, da so bili zapisniki del gradiva ter prisotne vprašala, ali  prebere vse sklepe 20. 
redne, 4., 5., 6., 7. izredne ter 11., 12., 13. in 14. dopisne seje Senata FL UM. Člani senata niso imeli 
pripomb na predlagane zapisnike ter se strinjali, da se vsi sklepi ne berejo. 
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Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Senat FL UM potrjuje zapisnike 20. redne, 4., 5., 6., 7. izredne ter 11., 12., 13. in 14. dopisne seje 
Senata FL UM. 
 

Ad 2 
Habilitacije; 

 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
Ad 3 

Spremembe Kadrovskega načrta FL UM za študijsko leto 2019/2020; 
 
Dekan je povedal, da je potrebno spremeniti kadrovski načrt za študijsko leto 2019/2020, in sicer bo 
zaradi predvidene bolniške odsotnosti asist. Tee Vizinger, določene ure vaj izvedla asist. Simona Šinko. 
Pri predmetu na DR študiju, 2. letnik, Znanstveni članki in raziskovalni projekti bo izr. prof. dr. Rebeka 
Lukman Kovačič izvedla 12 ur in izr. prof. dr. Tomaž Kramberger 8 ur. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 4: 
Senat FL UM potrdi spremembe in dopolnitve Kadrovskega načrta Fakultete za logistiko Univerze v 
Mariboru za študijsko leto 2019/2020 kot sledi: 
 

- pri predmetu Uporaba optimizacijskih metod v logistiki (VS, izredni) bo 12ur vaj izvedla 
Simona Šinko (namesto Tee Vizinger),  

- pri predmetu Uporaba optimizacijskih metod v logistiki (VS, redni) bo 6h vaj izvedla Simona 
Šinko (namesto Tee Vizinger),  

- pri predmetu Uporaba optimizacijskih metod v logistiki (VS, redni) bo 9h laboratorijskih vaj 
izvedla Simona Šinko (namesto Tee Vizinger),  

- pri predmetu Stohastični procesi v logistiki (MAG, redni) bo 12 ur vaj izvedla Simona Šinko  
(namesto Tee Vizinger), 

- pri predmetu Znanstveni članki in raziskovalni projekti (DR študiju, 2. letnik) bo izr. prof. dr. 
Rebeka Lukman Kovačič izvedla 12 ur in izr. prof. dr. Tomaž Kramberger 8 ur. 
 

Ad 4 
Imenovanje članov Komisije za e-gradiva; 

 
Dekan je povedal, da članom Komisije za e-gradiva FL UM dne 20.12.2019 poteče mandat. Predlagal je, 
da Senat FL UM v Komisijo za e-gradiva FL UM za naslednje mandatno obdobje imenuje iste člane. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 5: 
Senat Fakultete za logistiko UM imenuje Komisijo za e-gradiva v sestavi: 

- prof. dr. Borut Jereb, vodja Komisije za e-gradiva; 
- prof. dr. Tone Lerher, član, 
- doc. dr. Marjan Sternad, član, 
- lekt. dr. Polona Vičič, članica. 
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Mandatna doba članov komisije predstavnikov visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev 
traja od 21.12.2019 do 20.12.2023. 

 
Ad 5 

Prošnje zaposlenih; 
 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
 

Ad 6 
Priznanja Fakultete za logistiko UM za štud. l. 2018/2019; 

 
Dekan je povedal, da se je Komisija za priznanja namesto 25.11.2019 sestala že 20.11.2019, zato je bila 
ta točka na današnji seji dodatno predlagana v dnevni red. Komisija je obravnavala najprej študente z 
najvišjimi povprečnimi ocenami v posameznem letniku na VS, UN  in MAG študijskem programu, 
povprečje katerih je bilo 9 in višje. 

Dekan je nato povedal, da je komisija pregledala  predloge za podelitev priznanj. Priznanje FL UM za 
znanstveno raziskovalno delo in  izredne dosežke se dodeli za članek, ki je v tem letu objavil članek v 
reviji z zelo visokim impaktom. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 

SKLEP ŠT. 12: 
Priznanje Fakultete za logistiko za najboljšega študenta ali študentko letnika za študijsko leto 
2018/2019 v posameznem študijskem programu 1. in 2. stopnje prejmejo:  
 

- Martin Dolinšek za 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska 
in tehniška logistika; 

- Jernej Jereb  za 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov; 
- Vasja Omahne za 1. letnik magistrskega študijskega programa Logistika sistemov; 
- Luka Leben za 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in 

tehniška logistika; 
- Mateja Čuček  za 2. letnik magistrskega študijskega programa Logistika sistemov; 
- Edi Ibrahimkadić za 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska 

in tehniška logistika; 
- Iris Čeh za 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov. 

 
SKLEP ŠT. 13: 
 Priznanje Fakultete za logistiko za študijske dosežke za najboljše diplomsko delo na visokošolskem 
strokovnem študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika; za študijsko leto 2018/2019 
prejme študentka Špela Kovše. 
 
SKLEP ŠT. 14: 
 Priznanje Fakultete za logistiko za študijske dosežke za najboljše diplomsko delo na univerzitetnem 
študijskem programu Logistika sistemov za študijsko leto 2018/2019 prejme študentka Iris Čeh. 
 
SKLEP ŠT. 15: 
Priznanje Fakultete za logistiko za študijske dosežke za najboljše magistrsko delo na magistrskem 
študijskem programu Logistika sistemov za študijsko leto 2018/2019 prejmejo  Teodor Hliš, Mateja 
Čuček in Dejan Martinc. 
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SKLEP ŠT. 16: 
Priznanje Fakultete za logistiko za pedagoško delo za študijsko leto 2018/2019 prejmeta asist. Tea 
Vizinger in asist. Tina Cvahte Ojsteršek. 
 
SKLEP ŠT. 17: 
Priznanje Fakultete za logistiko za znanstveno raziskovalno delo in izredne dosežke za študijsko 
leto 2018/2019 prejmeta izr. prof. dr. Matjaž Knez in doc. dr. Matevž Obrecht. 
 
SKLEP ŠT. 18: 

 Priznanje Fakultete za logistiko za strokovno delo za študijsko leto 2018/2019 prejmeta Marjana 
Potočnik in Ksenija Končan. 

 
 

Ad7 
Razno 

 
 
Luka Herman je povedal, da se mu izteka mandat prodekana za študentska vprašanja. Prisotnim se je 
zahvalil za sodelovanje in podporo. Dekan in prof. dr. Maja Fošner sta mu odgovorila, da se tudi mi  
zahvaljujemo njemu za sodelovanje in ves trud, ki ga je vložil kot prodekan. 
 
Dekan je nadalje povedal, da imajo nekatere članice na UM likvidnostne težave ter da rektor pričakuje, 
da te težave druge članice rešujejo. Na Mestni občini Celje imamo 26.11.2019 sestanek kjer se bomo 
dogovarjali o najemu prostorov v naslednjih letih. Prav tako bo potrebno narediti načrt nabave 
raziskovalne opreme. 
 
 

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

 


