
 
 

Mariborska cesta 7 
3000 Celje, Slovenija 

 

 
 

 
fl.um.si | info@fl.uni-mb.si | t +386 3 428 53 00 | f +386 3 428 53 38 | IBAN: SI56 0110 0600 0010 887 | VAT: SI 

716 74705 

 
 
 

  

Celje,  14.01. 2021 
                                                                                                                                                 Štev. 01/21/NV 

 
ZAPISNIK  

29. redne  seje  Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne   14. 01. 2021 

 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 14. 01. 2021 s pričetkom ob 13.30 uri. 
Potekala je preko MsTeams. 
 
Prisotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, prof. dr. Maja Fošner (prisotna pri 1. in 2. 
tč. dnevnega reda), prof. dr. Borut Jereb (prisoten pri 1. in 2. tč. dnevnega reda), prof. dr. Tone Lerher, 
izr. prof. dr. Andrej Lisec, doc. dr. Marjan Sternad (prisoten pri 1. in 2. tč. dnevnega reda), izr. prof. dr. 
Darja Topolšek, doc. dr. Matevž Obrecht), Neja Gracej, Sven Rošer,  Špela Kovše. 
 
Odsotni člani Senata FL UM: / 
 
Ostali prisotni: Nina Vrečko, Vid Mlejnik (pri 4. tč. dnevnega reda) 

 
V.d. dekana izr. prof. dr. Tomaž Kramberger (v nadaljevanju: v. d. dekana) je v uvodu pozdravil navzoče 
ter ugotovil, da je seja sklepčna ter povedal, da je bil predlog dnevnega reda posredovan z vabilom. 
Predlagal je, da se iz dnevnega reda umakne 3. tč.: Doktorske disertacije, saj nismo prejeli gradiva 
Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve, ter namesto te točke doda nova 3. tč. dnevnega reda: 
Predlog članov volilnega odbora - volitve članov UO UM, tako da dnevni red glasi: 
 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 28. redne seje Senata FL UM; 
2. Program dela za leto 2021; 
3. Predlog članov volilnega odbora - volitve članov UO UM; 
4. Habilitacije; 
5. Razno. 

 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme spremenjeni dnevni red  29.  redne seje Senata Fakultete za 
logistiko UM. 
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Ad1 

Obravnava in potrditev zapisnika 28. redne seje Senata FL UM; 
 

Nina Vrečko je povzela sprejete sklepe 28. redne seje Senata FL UM z dne 23.12.2020. Na zapisnik ni 
bilo podanih pripomb. 
 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter zapisnik 28. redne seje Senata 
FL UM. 
 

 
Ad2 

Program dela za leto 2021; 
 

V.d. dekana je povedal, da smo tako kot vsako leto, tudi letos dobili navodila UM glede priprave 
Programa dela FL UM za leto 2020. Vsebinski del bodo pripravili na UM, zato ga na FL UM ne 
obravnavamo. Letos je program dela za FL UM poseben, saj v program vključujemo pridobitev nove 
stavbe.  
 
 Ta točka je bila delno zaprta za javnost. 

 
 
V.d. dekana nadalje pove, da je prof. dr. Bojan Rosi pripravil poročilo o aktivnostih za novo stavbo FL 
UM v Celju, ki je bilo tudi v gradivu ter na kratko povzel poročilo. V okolici Celja sta se skristalizirali dve 
možnosti, in sicer nakup zemljišča ter novogradnja ali pa nakup in prenova stavbe bivše Srednje 
ekonomske šole v Celju. Poudaril je, da iz študij, ki jih je pripravil doc. dr. Nande Korpnik izhaja, da je 
prenova cenejša od novogradnje, da je časovno prenova vsaj 2,5x hitrejša, glede prostorske primernosti 
je vsekakor boljša opcija novogradnja, vendar pa se da tudi stavbo Srednje ekonomske šole ustrezno 
prirediti. Pomembna je tudi lokacija, saj ima stavba v središču mesta veliko prednosti. Pomembno je 
tudi zainteresiranost MOC in UM, ki obe dajeta prednost prenovi stare stavbe. 
 
Nadalje je v.d. dekana povedal, da je izdelal anketo na temo, ali novogradnja ali prenova stavbe bivše 
Srednje ekonomske šole v Celju, ki so jo rešili vsi člani razširjenega kolegija dekana. Rezultati (po AHP 
modelu) so pokazali, da v 65% podpiramo prenovo stavbe bivše Srednje ekonomske šole v Celju ter 35 
% novogradnjo. Glede na rezultate si upa trditi, da na FL UM večinsko podpiramo nakup in prenovo 
stavbe bivše Srednje ekonomske šole v Celju. 
 
Prof. dr. Borut Jereb je povedal, da je bil ves čas naklonjen opciji prenove stavbe bivše Srednje 
ekonomske šole v Celju. Prostori šole so v tem trenutku v boljšem stanju kot so bili prostori na 
Mariborski 7, ko je FL UM začela delovati. Prav tako je pomembno, da glede pridobivanja nove stavbe 
ne bomo porabili veliko človeških virov, ki bi se naslednja leta ukvarjali samo z novogradnjo. Pomembno 
je tudi mnenje MOC, ki nas je podpirala vse od ustanovitve in nas bo podpirala še naprej.  
 
 
V.d. dekana je glede na navedeno predlagal, da Senat FL UM sprejme sklep, s katerim se strinja z 
nakupom stavbe bivše Srednje ekonomske šole Celje, saj smo navedeno uvrstili tudi v finančni načrt FL 
UM za leto 2021. 
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Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 3: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru se strinja z nakupom, prenovo ter selitvijo Fakultete 
za logistiko Univerze v Mariboru v prostore stavbe bivše Srednje ekonomske šole Celje na naslovu 
Vodnikova ulica 10, Celje. 
 
SKLEP ŠT. 4: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi Program dela Fakultete za logistiko Univerze 
v Mariboru za leto 2021. 
 
 

Ad3 
Predlog članov volilnega odbora - volitve članov UO UM; 

 
Dekan je povedal, da je rektor UM zaradi izteka mandata v mesecu februarju 2021 dne 12.01.2021 
sprejel Sklep o razpisu volitev za člane Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst delavcev, ki 
opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov UM.  
 
Fakulteta za logistiko mora skladno s V. in VI točko sklepa podati predlog članov volilnega odbora, in 
sicer predlog za 2 kandidata za člana volilnega odbora FL iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko 
dejavnost poda Senat članice,  predlog za 2 kandidata za člana volilnega odbora članice iz vrst drugih 
delavcev poda dekan članice, predlog za 1 kandidata za člana volilnega odbora članice iz vrst študentov 
poda Študentski svet članice.   
 

Senat  FL UM je soglasno sprejel :  
 
SKLEP ŠT. 5: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru predlaga:   

1. doc. dr. Benjamina Marcena, 
2.  izr. prof. dr. Rebeko Kovačič Lukman 

za člana volilnega odbora Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru iz vrst delavcev, ki opravljajo 
visokošolsko dejavnost. 
 

Ad4 
Habilitacije 

 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
 

Ad5 
Razno 

 
Pri točki razno ni bilo razprave. 
 
 
 
Zapisnik 
Nina Vrečko                                              V.d. dekana Fakultete za logistiko UM 

                                                                                                                     Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger l.r. 

 


