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Celje,  05.02. 2021 
                                                                                                                                                 Štev. 08/21/NV 

 
ZAPISNIK  

30. redne  seje  Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne   04. 02. 2021 

 
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 04. 02. 2021 s pričetkom ob 10.00 uri. 
Potekala je preko MsTeams. 
 
Prisotni člani Senata FL UM: prof. dr. Tomaž Kramberger, prof. dr. Maja Fošner, prof. dr. Borut Jereb, 
prof. dr. Tone Lerher, izr. prof. dr. Andrej Lisec, doc. dr. Marjan Sternad, izr. prof. dr. Darja Topolšek, 
izr. prof. dr. Matevž Obrecht, Sven Rošer.   
 
Odsotni člani Senata FL UM: Neja Gracej, Špela Kovše. 
 
Ostali prisotni: Nina Vrečko, Vid Mlejnik (pri 9. tč. dnevnega reda) 

 
V.d. dekana 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 dnevni red: 
 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 29. redne seje Senata FL UM; 
2. Poročilo s seje Senata UM; 
3. Sklep o razpisu volitev dekana Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru; 
4. Predlogi Komisije za študijske zadeve; 
5. Akcijski načrt za odpravljanje ovir pri študiju študentov invalidov za študijsko leto 

2020/2021 in Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za študijsko leto 2019/20; 
6. Doktorske disertacije; 
7. Spremembe in dopolnitve Kadrovskega načrta FL UM za študijsko leto 2020/2021; 
8. Prošnje zaposlenih; 
9. Habilitacije; 
10. Razno. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 1: 
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red  30.  redne seje Senata Fakultete za logistiko UM. 

Ad1 
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Obravnava in potrditev zapisnika 29. redne seje Senata FL UM; 
 

Nina Vrečko je povzela sprejete sklepe 29. redne seje Senata FL UM z dne 14.01.2021. Zapisnik je bil 
objavljen v gradivu, pripomb na zapisnik nismo prejeli. 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter zapisnik 29. 
redne seje Senata FL UM. 
 

 
Ad2 

Poročilo s seje Senata UM; 
 

Ta točka je bila delno zaprta za javnost. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 3: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru se je seznanil s potekom 1. izredne seje Senata UM 
z dne 19.01.2021 in  16. redne seje Senata UM z dne 26.01.2021. 
 
 
 

Ad3 
Sklep o razpisu volitev dekana Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru; 

 
3.1 Sklep o razpisu 
 
V.d. dekana je povedal, da skladno z določili Statuta Univerze v Mariboru in Pravilnika o volitvah 
dekanov članic Univerze v Mariboru se razpisujejo in javno objavljajo kandidacijski postopki za volitve 
dekanov članic Univerze v Mariboru. Dekan je strokovni vodja članice univerze. Dekan članice ima tudi 
druga pooblastila, ki jih določajo Statut UM, splošni akti univerze ali pa jih nanj prenese rektor univerze. 
Na podlagi 332. člena Statuta UM je za dekana lahko izvoljen visokošolski učitelj članice univerze, ki je 
redno zaposlen na univerzi in s polnim delovnim časom dela v okviru članice in ki je sposoben s svojim 
znanjem, strokovnostjo, razgledanostjo in izkušnjami ustvarjalno prispevati k razvoju članice univerze 
in jo uspešno voditi.  

Na podlagi 2. in 4. odstavka 24. člena Zakona o visokem šolstvu, 334. člena Statuta UM in 4. člena 
Pravilnika o volitvah dekanov članic Univerze v Mariboru dekana na splošnih in neposrednih volitvah 
za dobo štirih (4) let izvolijo tri skupine volivcev:  

 visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci,  

 študenti, ki so vpisani na dodiplomske ali podiplomske študijske programe, ki jih izvaja članica 

univerze, na kateri potekajo volitve za dekana članice univerze in  

 drugi delavci.  

Volilno pravico imajo delavci iz prve in tretje alinee prejšnjega odstavka, ki imajo na univerzi sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi vsaj za 25 % delovnega časa in svoje delo pretežno opravljajo na članici univerze, 
na kateri potekajo volitve za dekana članice univerze. Skupine volivcev iz prvega odstavka tega člena 
imajo različen odstotek števila glasov v skupnem obsegu števila glasov:  

 visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci 60 % vseh glasov,  
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 študenti 20 % vseh glasov ter  

 drugi delavci 20 % vseh glasov.  

Zaradi znane epidemiološke situacije se skladno s sklepom rektorja Univerze v Mariboru v Sklepu o 
razpisu volitev dekana Fakultete za logistiko predvideva izvedba elektronskega glasovanja na spletnem 
naslovu um.simplyvoting.com.   

Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 4: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru sprejme Sklep o razpisu volitev dekana Fakultete 

za logistiko Univerze v Mariboru.  

Sklep o razpisu volitev dekana Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru se objavi na oglasni deski 

in spletni strani FL UM. 

 
3.2. Imenovanje volilne komisije in volilnega odbora v postopku volitev dekana Fakultete za logistiko 
Univerze v Mariboru; 
 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o volitvah dekanov članic Univerze v Mariboru št. 012/2018/2 Senat 
Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za zbiranje in urejanje predlogov za kandidate za dekana 
imenuje posebno komisijo - volilno komisijo, ki je sestavljena iz petih članov, od katerih: 

  je en član volilne komisije iz vrst visokošolskih učiteljev, ki je hkrati tudi predsednik volilne komisije;   

 sta dva člana volilne komisije iz vrst znanstvenih delavcev ali visokošolskih sodelavcev;  

 je en član volilne komisije iz vrst drugih delavcev;   

 je en član volilne komisije predstavnik študentov, za katerega poda predlog ŠS FL UM. 
 

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

Univerze v Mariboru imenuje Volilno komisijo v sestavi:  

- izr. prof. dr. Andrej Lisec, predsednik, 

- asist. Tina Cvahte Ojsteršek, članica, 

- asist. Jakob Marolt, član, 

- Tina Peklar, članica. 

Študentski svet Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je na  2. korespondenčni seji dne 
30.01.2021 imenoval Niko Korbun za članico Volilne komisije iz vrst študentov.  

 

Na podlagi 9. člena Pravilnika o volitvah dekanov članic Univerze v Mariboru št. 012/2018/2 Senat 
Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za vsa volilna opravila na Fakulteti za logistiko Univerze v 
Mariboru imenuje volilni odbor, ki je sestavljen iz treh članov, od katerih je en predstavnik študentov 
in en predsednik volilnega odbora. Predsednika iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev in enega člana iz vrst drugih delavcev, ki je namestnik predsednika imenuje 
senat članice.  

Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 6: 
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Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru v postopku volitev dekana Fakultete za logistiko 

Univerze v Mariboru imenuje predsednika in člana, ki je namestnik predsednika, Volilnega odbora:  

- doc. dr. Marjan Sternad, predsednik, 

- Marjana Potočnik, namestnica predsednika, 

  

Študentski svet Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je na  2. korespondenčni seji dne 

30.01.2021 imenoval Andraža Opačića za člana Volilnega odbora iz vrst študentov.  

 
3.3  Določitev sedeža volilne komisije. 
 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru na podlagi 7. odstavka 8. člena Pravilnika o volitvah 
dekanov članic Univerze v Mariboru št. 012/2018/2 ob imenovanju volilne komisije določi tudi sedež 
volilne komisije.  

Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 7: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru v postopku volitev dekana Fakultete za logistiko 

Univerze v Mariboru določi predavalnico P06 za sedež volilne komisije.  

Ad4 
Predlogi Komisije za študijske zadeve; 

Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je Senat FL UM že potrdil izvedbo 8. mednarodne poletne šole v 
preteklem letu, ki pa zaradi razglašene epidemije ni bila izvedena. Zato je Komisija za študijske zadeve 
izvedbo ponovno potrdila. Ker udeleženci pridobijo 4 ECTS, prav tako pa je na UM dogovorjeno 
sofinanciranje, je potrebno predlagana sklepa ponovno potrditi na Senatu FL UM. Izvedba bo potekala 
v živo, če bo le mogoče, če ne pa na daljavo preko spleta. Dodala je, da se takšni dogodki beležijo tudi 
v Samoevalvacijskih poročilih članic, zato so na univerzi zelo zaželeni. 

Senat FL UM je soglasno sprejel: 

 
SKLEP ŠT. 8: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi program 8. mednarodne Poletne šole 
Fakultete za logistiko, »Designing future workplaces: Endless possibilities«, od 13.6. do 18.6.2021. 
 
SKLEP ŠT. 9: 
Glede na obsežnost programa 8. mednarodne Poletne šole Fakultete za logistiko UM »Designing 
future workplaces: Endless possibilities« in njegovo vsebino, se kandidatom poletne šole za aktivno 
delovanje v okviru predavanj, vaj in e-vaj na podlagi izkazanih del prizna 4 ECTS. 
 
 
 
 

Ad5 
Akcijski načrt za odpravljanje ovir pri študiju študentov invalidov za študijsko leto 

2020/2021 in Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za študijsko leto 2019/20; 
 

Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da moramo na podlagi poziva Študentskega sveta UM na fakulteti 
potrditi Akcijski načrt za odpravljanje ovir za študente s posebnimi potrebami oz. študente invalide za 
študijsko leto 2020/2021 ter Poročilo o realizaciji Akcijskih načrtov za odpravljanje ovir pri študiju 
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študentov s posebnimi potrebami oz. invalidov Fakultete za logistiko UM za študijsko leto 2019/2020 
ter ju predstavila. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel:  

 
SKLEP ŠT. 10: 
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi Akcijski načrt za odpravljanje ovir za 
študente s posebnimi potrebami oz. študente invalide za študijsko leto 2020/2021 ter Poročilo o 
realizaciji Akcijskih načrtov za odpravljanje ovir pri študiju študentov s posebnimi potrebami oz. 
invalidov Fakultete za logistiko UM za študijsko leto 2019/2020. 
 

Ad6 
Doktorske disertacije 

 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 

 
Ad7 

Spremembe in dopolnitve Kadrovskega načrta FL UM za študijsko leto 2020/2021; 
 

V.d. dekana je predstavil predlog prof. dr. Boruta Jereba, da  6 ur vaj pri predmetu Elektronsko 
poslovanje v logistiki, izredni namesto doc. dr. Bojana Rupnika opravi asist. Milena Kajba. 

 
Senat FL UM je soglasno sprejel: 
 
SKLEP ŠT. 16: 
Senat FL UM potrdi spremembe in dopolnitve Kadrovskega načrta Fakultete za logistiko Univerze v 
Mariboru za študijsko leto 2020/2021, in sicer: 

- pri predmetu Elektronsko poslovanje v logistiki (3. l., VS, izredni) asist. Milena Kajba 
izvede 6 ur vaj (namesto doc. dr. Bojana Rupnika). 

 
Ad8 

Prošnje zaposlenih 
 
 
Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
Ad9 

Habilitacije 
 

Ta točka je bila zaprta za javnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 / 6 

 
Ad10 
Razno 

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

                                                                                                                     prof. dr. Tomaž Kramberger  l.r. 

 


