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Celje, 28.09. 2020 
                                                                                                                                                 Štev. 55/20/NV 

 
ZAPISNIK  

12 izredna.  seja  Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne   28. 09. 2020 

 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 28. 09. 2020 s pričetkom ob 09.00 uri v 
predavalnici P06 na  FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.  
 
Prisotni člani Senata FL UM: prof. dr. Bojan Rosi, prof. dr. Maja Fošner, prof. dr. Borut Jereb, izr. prof. 
dr. Tomaž Kramberger, izr. prof. dr. Irena Gorenak, izr. prof. dr. Andrej Lisec, doc. dr. Marjan Sternad, 
izr. prof. dr. Darja Topolšek. 
 
Odsotni člani Senata FL UM: prof. dr. Tone Lerher, Tadej Gračner, Samo Kumperščak, 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. Predlagal je, da se v dnevni red sej Senata FL UM po vsaki seji Senata UM uvrsti 
nova točka: Poročilo o seji Senata UM ter predlagal spremenjeni dnevni red:  
 
Dnevni red: 
 

1. Poročilo o seji Senata UM, 
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM, 
3. Kadrovski načrt FL UM za študijsko leto 2020/2021, 
4. Prošnje zaposlenih, 
5. Razno. 

 
 

Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dopolnjeni dnevni red  12.  izredne seje Senata Fakultete za 
logistiko UM. 
 

Ad 1 
Poročilo o seji Senata UM 

 

Prof. dr. Maja Fošner je poročala o točkah seje Senata UM. Med drugim je povedala, da so razpravljali 
tudi o pogojih za habilitacijo, pri čemer bo UM sledila ureditvi NAKVISA. 
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Nina Vrečko je povedala, da je na UM, kot je bilo dogovorjeno na zadnji seji Senata FLUM, poslala 

vprašanje glede primera, ko je sodelavec v mesecu marcu (pred razglašeno epidemijo) že imel 
potrjeno 30 dnevno gostovanje v tujini v mesecu aprilu in maju 2020 (to bi bil že tretji mesec 
gostovanja), ki pa je bilo kasneje zaradi karantene odpovedano, torej še ni začelo. Odgovor UM 
je bil, da bodo najverjetneje sledili ureditvi NAKVISA in bodo vsi ti morali opraviti gostovanje do 
naslednje izvolitve v naziv. 
 
Dekan je predlagal, da se točka poročanja uvrsti na vsako sejo senata ter da nato Senat FL UM sprejme 
sklep, da se je seznanil s poročilom. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Senat FL UM se je seznanil s poročilom o poteku seje Senata UM z dne 22.9.2020. 

 
Ad 2 

Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM 
 

Prof. dr. Maja Fošner je predstavila gradivo glede vpisa na univerzitetni študijski program 1. 
stopnje Logistika sistemov FL UM z opravljeno poklicno maturo in izpitom iz enega od 
predmetov splošne mature. Poudarila je, da je potrebno predlagati spremembe vpisnih 
pogojev zaradi uskladitve le teh z drugim odstavkom 38. člena Zakona o visokem šolstvu.  
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 3: 
Senat Fakultete za logistiko FL UM sprejme spremembe vpisnih pogojev za vpis na univerzitetni 
študijski program 1. stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko 
leto 2023/2024.  
 
Prof. dr. Maja Fošner je nadalje predlagala, da senat FL UM potrdi način hibridne izvedbe zimskega 
semestra, saj moramo o tem poročati tudi na UM. 
 
Dekan je povedal, da je terciarno izobraževanje izvzeto omejevanju druženja več kot 50 oseb in da lahko 
izvajamo za več kot 50 študentov, vendar ob zagotavljanju 1,5 m razdalje. Na FL UM sicer takšnega 
prostora nimamo, smo pa preverili tudi možnost najema večjega prostora drugje, kar se je izkazalo za 
neracionalno. Prav tako je povedal, da na UM nimamo pooblastila, da preverjamo, ali so študentje v 
karanteni ali niso. 
 
 Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 4: 
Na Fakulteti za logistiko UM se bo v zimskem semestru študijskega leta 2020/2021, v skladu s 
smernicami UM, izvedel pedagoški proces: 

- v živo, kjer zaradi ustreznega števila študentov, delitev skupine ni potrebna in nikomur ni 
predpisana karantena,  

- hibridno: pedagoški proces se izvaja z omejenim številom fizično prisotnih študentov v 
predavalnicah. Vpisane študente v posamezen letnik se razdeli po skupinah, pri čemer bo 
ena skupina prisotna na fakulteti en teden, druga ali več skupin pa bo v istem tednu 
spremljala predavanja preko MS Teams, naslednji teden pa se skupini ali skupine zamenjajo.  
Pri tem izvajalec predavanje/vaje izvaja v živo študentom, ki so prisotni v predavalnici, hkrati 
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pa predavanje/vaje prenaša preko komunikacijskih kanalov (MS Teams) za študente, ki 
predavanje/vaje spremljajo na daljavo. Predavanje in vaje se izvedejo skladno s kadrovskim 
načrtom, 

- v celoti na daljavo v primeru upravičenega razloga (npr. karantena, zdravniško opravičilo 
izvajalca ipd.), 

- v zimskem semestru se študentje, vpisani  v 1. letnik visokošolskega študijskega programa 
Gospodarska in tehniška logistika, razdelijo na dve skupini. Prva dva bloka predavanj (6 ur) 
se za obe skupini študentov izvedeta v živo (dodatnih 6 ur)  za študente, ki jim je predpisana 
karantena, pa preko MS Teams.  

 
Ad 3 

Kadrovski načrt FL UM za študijsko leto 2020/2021; 
 

 
Dekan je povedal, da je glede na končni dogovor izvedbe študijskega procesa potrebno dopolniti 
kadrovski načrt: 

 Vsi predmeti VS (1letnik, zimski semester):  plus 6h predavanj (izjema tuj jezik), 

 Jakomin Igor    Digitalna transformacija v logistiki  (VS 3, izredni):    8ur vaj, 4ure predavanj,    
Digitalna transformacija oskrbovalnih verig (UN 3, izredni):   4ure vaj, 4ure predavanj 

 Benjamin Marcen:  Uporaba statističnih metod v logistiki (VS2, izredni):   samo 8  ur vaj 

 Simona Šinko :  Uporaba optimizacijskih metod v logistiki (VS2, izredni):   samo 8h vaj 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 5: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru sprejme Kadrovski načrt Fakultete za logistiko 
Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021. 
 

Ad 4 
                                                          Prošnje zaposlenih 

Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
 

Ad 5 
Razno 

 
Nina Vrečko je predlagala, da se tudi na FL UM pripravi terminski plan sej organov, s čimer so se člani 
senata strinjali. 

 
 
 
Zapisala: Nina Vrečko 
 

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

 
 


