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Zapisnik 

19. dopisne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru 
z dne, 6.10.2020 

 
 
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 19. dopisne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru. 
 
 
SKLEP ŠT. 2: 
 
Senat FL UM potrdi prve spremembe in dopolnitve Kadrovskega načrta FL UM za študijsko leto 
2020/2021 kot sledi: 

 asist. Mateja Čuček:   pri predmetu  Komuniciranje v multikulturnem okolju (MAG 2, 
izredni)  dodanih 2h vaj; 

 izr. prof. dr. Dejan Dragan:  predmet  Upravljanje logističnih sistemov (DR 1)  se ne izvaja;  

 doc. dr. Brigita Gajšek: pri predmetu   Planiranje in vodenje logističnega sistema (UN 3, 
izredni): dodanih 4h predavanj; 

 izr. prof. dr. Roman Gumzej: predmet  Informacijski sistemi v logističnih procesih (DR 1) 
se ne izvaja, predmet  Računalniško podprti logistični informacijski sistemi (MAG 2, 
izredni) se ne izvaja; 

 dr. Igor Jakomin: predmet Digitalna transformacija oskrbovalnih verig (UN 3, izredni) se 
ne izvaja; 

 prof. dr. dr. Borut Jereb: pri predmetu  Logistika in e-poslovanje  (MAG 2, izredni) 
dodanih 4h predavanj; 

 izr. prof. dr. Matjaž Knez: predmet  Management trajnostnega transporta in integracija 
v oskrbovalne verige (DR 1) se ne izvaja,  predmet Vzpostavitev in presoja trajnostnih 
oskrbovalnih verig (UN 3, izredni) se ne izvaja, pri predmetu Trajnostna logistika in 
alternativni viri energije  (MAG 2, izredni) dodanih  4h predavanj; 

 izr. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman: predmet Krožno gospodarstvo v logistiki (DR1) se 
ne izvaja, pri predmetu Upravljanje projektov v logistiki (MAG 2, izredni): dodanih 4h 
predavanj; 

 izr. prof.dr. Tomaž Kramberger: predmet Problem izbire pristanišča in njegove aplikacije 
(DR 1) se ne izvaja; 

 prof. dr. Tone Lerher:  predmet  Intralogistika 4.0 (DR 1) se ne izvaja; 

 predmet Principi skladiščenja in embaliranja (MAG 2, izredni) se ne izvaja; 
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 izr. prof. dr. Andrej Lisec: predmet  Logistika v specifičnih okoljih (UN 3, izredni) se ne 
izvaja, pri predmetu Načrtovanje embalaže in razbremenilne logistike (UN3, izredni): 
dodanih 4h predavanj; 

 asist. Jakob Marolt: predmet Modeliranje dinamičnih procesov v logistiki (MAG 2, 
izredni) se ne izvaja; 

 doc. dr. Sonja Mlaker Kač: predmet Sodelovanje v oskrbovalnih verigah (DR 1) se ne 
izvaja, pri predmetu Komuniciranje v multikulturnem okolju (MAG 2, izredni): dodanih 
2h predavanj; 

 doc. dr. Matevž Obrecht:  predmet Logistični sistemi in oskrbovalne verige (DR 1) se ne 
izvaja; 

 prof. dr. Rosi Bojan: predmet Znanstveno raziskovalne metode (DR 1) se ne izvaja, pri 
predmetu Mednarodna logistika (MAG 2, izredni) dodanih 4h predavanj; 

 prof. dr. Matjaž Šraml: predmet Modeliranje dinamičnih procesov v logistiki (MAG 2, 
izredni) se ne izvaja; 

 izr. prof. dr. Darja Topolšek pri predmetu Transportno logistični terminali (MAG 2, 
izredni): dodanih 4h predavanj. 

 
 
SKLEP ŠT. 3: 
 
Točka je zaprta za javnost. 
 
 
Od 11 članov Senata Fakultete za logistiko UM je glasovnice oddalo 8 članov Senata Fakultete za 
logistiko UM. Od tega je glasovnico pravočasno, to je do 6.10. 2020 do 12.30 ure oddalo 8 članov Senata 
Fakultete za logistiko UM. 
 
O sklepu št. 1, sklepu št. 2 in sklepu št. 3 je pravočasno glasovalo 8 članov Senata Fakultete za logistiko 
Univerze v Mariboru, od tega  je  vseh 8 članov za predlagane sklep glasovalo ZA. Vsi sklepi so sprejeti.  
 
 
Izid glasovanja: Vsi sklepi so sprejeti.  
 
 
 
 
Zapisala:        Dekan FL UM 
Nina Friedrich                 red. prof. dr. Bojan Rosi l.r. 

 


