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Zapisnik 

18. dopisne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru 
z dne, 11.06.2020 

 
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  18. dopisne seje Senata  FL UM.  
 
SKLEP ŠT. 2: 
Senat FL UM potrdi postopek izvedbe ter termin izbire modulov na 1. in 2. stopnji študija v 
študijskem letu 2020/2021, 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 Gospodarska 

in tehniška logistika lahko prijavi največ 25 vpisanih študentov 2. letnika visokošolskega 
študijskega programa, v vsak modul na UN študijskem programu lahko prijavi največ 10 
vpisanih študentov 2. letnika univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov ter v 
vsak modul na MAG študijskem programu lahko prijavijo največ 4 vpisani študenti 1. letnika 
magistrskega študijskega programa Logistika sistemov. 

-     Termin e-izbire modulov bo potekal od 15.6. 2020 s pričetkom ob 8.00 uri do 19.6.2020 do 
24.00 ure. 

 
SKLEP ŠT. 3: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za namestnika člana FL UM v Habilitacijski komisiji 

Univerze v Mariboru imenuje izr. prof. dr. Tomaža Krambergerja. 

SKLEP ŠT. 4: 
Točka ni odprta za javnost. 

 
SKLEP ŠT. 5: 
Točka ni odprta za javnost. 
 
SKLEP ŠT. 6: 
Točka ni odprta za javnost. 
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SKLEP ŠT. 7: 
Točka ni odprta za javnost. 

 
 
Od 12 članov Senata Fakultete za logistiko UM je glasovnice oddalo 9 članov Senata Fakultete za 
logistiko UM. Od tega je glasovnico pravočasno, to je do 12.06.2020 do 13.00 ure oddalo 9 članov 
Senata Fakultete za logistiko UM. 
 
O sklepu št. 1 je pravočasno glasovalo 9 članov Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, od 
tega  je  vseh 9 članov glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.  
 
O sklepu št. 2 je pravočasno glasovalo 9  članov Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, od 
tega je vseh 9 članov glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet. 
 
O sklepu št. 3 je pravočasno glasovalo 9  članov Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, od 
tega so 3 člani glasovali ZA, 2 člana sta glasovala PROTI, 4 člani pri tem sklepu niso glasovali.  Sklep ni 
bil sprejet. 
 
O sklepu št. 4 je pravočasno glasovalo 9  članov Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, od 
tega je vseh 9 članov glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet. 
 
O sklepu št. 5 je pravočasno glasovalo 9  članov Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, od 
tega je vseh 9 članov glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet. 
 
O sklepu št. 6 je pravočasno glasovalo 9  članov Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, od 
tega je vseh 9 članov glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet. 
 
O sklepu št. 7 je pravočasno glasovalo 9  članov Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, od 
tega je vseh 9 članov glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet. 
 
 
Zapisala:        Dekan FL UM 
Nina Vrečko                                                              red. prof. dr. Bojan Rosi l.r. 

 


