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Celje, 03. 10. 2019 
   Številka 59/19/NV 

 
ZAPISNIK 

6.  izredna seja  Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne   02. 10. 2019 

 
 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 02. 10. 2019  v sejni sobi FL UM, 
Mariborska cesta 7, Celje. Sklicana je bila za ob 9 uri, vendar se je zaradi nesklepčnosti začetek seje 
prestavil na 10.15 uro.  

 
Prisotni člani Senata FL UM: prof. dr. Bojan Rosi, prof. dr. Maja Fošner, prof. dr. Tone Lerher, izr. prof. 
dr. Borut Jereb, izr. prof. dr. Andrej Lisec, izr. prof. dr. Darja Topolšek, Vasja Omahne. 
 
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Irena Gorenak, izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, doc. dr. Marjan 
Sternad, Maja Slapar, Samo Kumperščak 
 
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. 
 

1. Kadrovski načrt FL UM za študijsko leto 2019/2020; 
2. Raziskovalni nazivi; 
3. Habilitacije; 
4. Razno. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red  6. izredne seje Senata Fakultete za logistiko UM. 
 

Ad1 
Kadrovski načrt FL UM za študijsko leto 2019/2020; 

 
Prof. dr. Maja Fošner je uvodoma poročala o vpisanih študentih na rednem in izrednem študiju na vseh 
študijskih programih. Nato je predstavila spremembe kadrovskega načrta FL UM za študijsko leto 
2019/2020. V 1. letniku VS bodo 3 skupine vaj. Povedala je tudi o številu ur predavanj, vaj oz. konzultacij 
na izrednem študiju.  
 
Dekan je povedal da imamo težave s študenti, ki so vpisani na redni študij, imajo zaposlitev in so jo imeli 
že preden so se vpisali na fakulteto, želeli pa bi obiskovati predavanja z izrednimi študenti. 
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Ta točka je bila delno zaprta za javnost. 

 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 2: 
Senat FL UM potrdi Kadrovski načrt Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 
2019/2020. 
 
 

Ad2 
Raziskovalni nazivi 

 
Dekan je povedal, da je bil 26.9.2017 na UM sprejet Pravilnik o postopku izvolitve v raziskovalne nazive 
na Univerzi v Mariboru, ki podrobneje določa postopek izvolitev v raziskovalne nazive. V skladu s 
pravilnikom kandidat pošlje vlogo na Komisijo za znanstveno raziskovalne zadeve posamezne članice, 
ki predlaga Senatu komisijo strokovnih poročevalcev za kandidata. Po imenovanju strokovnih 
poročevalcev na Senatu nato KZRZ po prejetju strokovnih poročil Senatu predlaga izvolitev v naziv.  
 
Ta točka je bila delno zaprta za javnost. 

 
 

Ad3 
Habilitacije 

 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
 
 
Pripravila: 

Nina Vrečko                                                                                              Dekan Fakultete za logistiko  
                      prof. dr. Bojan Rosi l.r. 

 


