Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 1. 10. 2014
Številka 111/14/DMA

ZAPISNIK
11. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 29. 9. 2014
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 29. 9. 2014 s pričetkom ob 14.00 uri v
sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.
Prisotni člani Senata FL UM:
- izr. prof. dr. Bojan Rosi,
- prof. dr. Maja Fošner,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- doc. dr. Tomaž Kramberger
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. dr. Andrej Lisec,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- Katja Baškovič,
- Tilen Lavrič.
Odsotni člani Senata FL UM:
- dr. Marko Cedilnik,
- doc. dr. Borut Jereb,
- Patricija Teršar.
Ostali prisotni: Klemen Grobin, Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Dekan izr. prof. dr. Bojan Rosi (v nadaljevanju: dekan) je v uvodu pozdravil navzoče in ugotovil, da je
seja sklepčna.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 10. redne seje Senata FL UM;
2. Predlogi KŠZ FL UM;
3. Načrt izvajanja študijske dejavnosti in razpis za vpis za študijsko leto 2015/2016;
4. Optimalna sistemizacijska shema Fakultete za logistiko;
5. Habilitacije;
6. Razno.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 11. redne seje Senata Fakultete za logistiko
UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 10. redne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe zapisnika in poročala o realizaciji sklepov:
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 10. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Predlogi KŠZ FL UM;
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila predloge KŠZ FL UM, ki so bili sprejeti na 6. redni seji
KŠZ FL UM z dne 15. 9. 2014.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Študenti, ki bodo v študijskem letu 2014/2015 ponavljali letnik in so bili redno vpisani v študijskem
letu 2013/2014, opravljajo obveznosti istega letnika po predmetniku 2013/2014. Pri napredovanju
v višji letnik se tem študentom naloži novi predmetnik (2014/2015).
SKLEP 4
Vsem študentom, ki bodo v študijskem letu 2014/2015 ponavljali in so predhodne obveznosti
opravljali po predmetniku, ki je veljal pred študijskim letom 2013/2014, se naloži nov predmetnik.
SKLEP 5
Senat Fakultete za logistiko sprejme spremembe univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje
Logistika sistemov (sprememba temeljne literature in načini ocenjevanja pri predmetu Vodenje
projektov).
SKLEP 6
Senat Fakultete za logistiko sprejme spremembe visokošolskega strokovnega študijskega programa
1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika (sprememba temeljne literature in načini ocenjevanja
pri predmetu Upravljanje projektov).
SKLEP 7
Spremembe študijskih programov Fakultete za logistiko se potrjujejo v paketu (ne posamezno), tako
da se predlogi za spremembe obravnavajo na katedrah in se najkasneje do 15. 10. 2014 za
dodiplomska študijska programa in najkasneje do 15. januarja 2015 za podiplomska študijska
programa pošljejo Komisiji za študijske zadeve FL UM, ki jih bo po obravnavi posredovala v potrditev
Senatu FL UM.
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SKLEP 8
Študentom FL UM, ki zaključujejo študij po starih predmetnikih študijskih programov na FL UM in
bodo oddali zaključno delo v tehnični pregled do 25. septembra 2014, se veljavnost teme zaključnega
dela podaljša do 31. oktobra 2014.

Ad 3) Načrt izvajanja študijske dejavnosti in razpis za vpis v študijsko leto 2015/2016
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog načrta izvajanja študijske dejavnosti, ki ga je potrdila KŠZ
FL UM na 7. dopisni seji 24. 9. 2014 in predlog števila vpisnih mest. Povedala je, da se bo število vpisnih
mest za naslednje študijsko leto potrjevalo samo enkrat. Odločitev, ki jo bo sprejel Senat FL UM bo
torej dokončna. Vprašalnik, ki je del načrta izvedbe študijskih programov je isti kot lani, vse pa je v
gradivu za to sejo. Opozorila je, da se FL UM ne strinja v celoti s predlogom za ukinjanje članic. Glede
doktorske šole pa potrebujemo več informacij.
Glede števila razpisnih mest je komisija predlagala naslednje: na VS študiju je bilo za letos razpisanih
150 prostih mest, za prihodnje leto jih načrtujemo 120, na izrednem študiju pa iz 50 na 40. Na UN
študijskem programu ohranjamo 70 prostih mest za redni in 30 za izredni študij. Na MAG zmanjšujemo
iz 70 na 60 in ohranjamo 30 za izredne študente.
Dekan je opozoril, da število študentov vztrajno pada.
Izr. prof. dr. Andrej Lisec je opozoril, da imamo v razpisu za vpis pogoj, da bomo redni študij izvajali
pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 30 študentov. Ocenjuje, da bi bilo bolje, da bi bila omejitev za
izvajanje študija v Krškem, nižja, na primer 10, saj bi s tem študenti, ki se prijavijo, pridobili.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da moramo paziti na število študentov in na učinek tega v javnosti.
Izr. prof. dr. Andrej Lisec je povedal, da ocenjuje, da je vpis v Krškem dober, glede na to, da na
informativnem dnevu ni bilo nikogar. Študenti so povedali, da so se odločili za študij logistike v Krškem
zaradi njegovega obiska na srednji šoli in objave, da se bodo predavanja izvajala v celoti v Krškem.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko potrdi načrt izvajanja študijske dejavnosti Fakultete za logistiko UM.

Ad 4) Optimalna sistemizacijska shema Fakultete za logistiko UM
Damjana Medved Arbeiter je predstavila izračun optimalne sistemizacijske sheme FL. Osnova je število
kontaktnih ur, ki je pripravljeno na podlagi kontaktnih ur študijskih programov in števila skupin.
Upoštevali smo redno zaposlene in njihove delovna mesta. V skladu z navodili je potrebno vzpostaviti
piramidalno strukturo zaposlenih v razmerju 1 redni profesor, 2 izredna profesorja in 3 docenti.
Izvajalec na VS programu pa je predavatelj.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da se v svetu visokošolski programi ločijo od univerzitetnih.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je izrazil nezadovoljstvo nad sistemizacijsko shemo, ki ne omogoča
napredovanja in povedal, da bodo tisti, ki imajo višje nazive, morali tudi delati.
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Izr. prof. dr. Irena Gorenak je predlagala, da oblikujemo en enoten dodiplomski študijski program in
ga ne ločujemo na VS in UM.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da to ni mogoče zaradi zakonodaje.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da je bila UM v preteklosti na 500. do 550. mestu na šanghajski lestvici,
sedaj je uvrščena med 2000. in 2500. mesto. Vse se računa po sistemu ARNESa, po pravilih. Glavnina
finančnih sredstev gre za največje inštitucije v državi (IJŠ). Postavlja se vprašanje, kako motivirati
zaposlene za delo.
Dekan je ocenil, da gre pri izdelavi osnutka sistemizacijske sheme za izračun na podlagi vnaprej
določenih pravil, ki ne omogoča upoštevanja želja ali dejanskih potreb dela in razvoja, zato naj se to
vključi tudi v besedilo sklepa.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko glede na navodila, metodologijo in število zaposlenih visokošolskih
učiteljev in visokošolskih sodelavcev potrdi optimalno sistemizacijsko shemo Fakultete za logistiko
UM.

Ad 5) Habilitacije
Dekan je povedal, da smo prejeli strokovno poročilo komisije v postopku ponovne izvolitev kandidata
Gregorja Štrublja v naziv asistenta za predmetno področje logistika (naravoslovje in matematika) ter
predhodno soglasje Senata UM za izvolitev doc. dr. Romana Gumzeja in doc. dr. Boruta Jereba v naziv
izrednega profesorja za predmetno področje: logistika (družboslovje). Potrebno je izvesti volitve. Za
izvedbo volitev je potrebno imenovati komisijo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 11
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- izr. prof. dr. Andrej Lisec kot predsednik komisije,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša kot članica,
- Katja Baškovič kot članica - študentka.
Izvedle so se tajne volitve Gregorja Štrublja, doc. dr. Romana Gumzeja in doc. dr. Boruta Jereba.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 12
Gregor Štrubelj se izvoli v naziv asistent za predmetno področje »Logistika (naravoslovje in
matematika)« za dobo treh let.
SKLEP 13
Doc. dr. Roman Gumzej se ne izvoli v naziv izredni profesor za predmetno področje »Logistika
(družboslovje) za dobo petih let.
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SKLEP 14
Doc. dr. Borut Jereb se izvoli v naziv izredni profesor za predmetno področje »Logistika
(družboslovje) za dobo petih let.

Ad 6) Razno
6.1. Kadrovski načrt
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog sprememb in dopolnitev kadrovskega načrta za študijsko
leto 2014/2015.
Doc. dr. Kramberger je povedal, da so spremembe izvajalca prof. dr. Juričića z doc. dr. Vrančićem
potrebne zaradi prijave na ARRS.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da smo lani za študente 2. letnika v Krškem izvedli dodatnih 6 ur
predavanj. Z videokonferenco se ne da naučiti integralov in odvodov, zato je predlagala, da se jih povabi
v Celje ali pa gre nekdo izvesti ta predavanja v Krško.
Doc. dr. Andrej Lisec je povedal, da podpira, da se v Krškem izvede čim več predavanj v živo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 15:
Senat Fakultete za logistiko sprejeme spremembe kadrovskega načrta izvajalcev študijskih programov
Fakultete za logistiko za študijsko leto 2014/2015:
- Upravljanje logističnih sistemov, DR, 1. l., izvajalec je doc. dr. Vrančić Damir (namesto red. prof. dr.
Đanija Juričića);
- Osnove prava in zavarovanja v logistiki, VS, 3. l. in Pravo in zavarovanje v logistiki, UN, 3. l., redni
študij 6 a-ur predavanj in 6 a-ur vaj izvedel izr. prof. dr. Božo Grafenauer (namesto red. prof. dr. Bojana
Škofa, ki mu pri tem predmetu zato ostane pri rednem študiju 15 a-ur predavanj in 24 e-ur predavanj
ter 9 ur a-vaj in 15 ur e-vaj);
- Skladiščna tehnika in tehnologija, VS, 2. l., Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje, UN, 3. l. in
Principi skladiščenja in embaliranja, MAG. 2. l., asist. dr. Blaž Šamec 4 ure vaj na izrednem študiju
(namesto asist. pred. Marjana Sternada);
-Osnove logističnih tehnik in tehnologij, VS, 1. l., predavanja v Celju izvede doc. dr. Darja Topolšek,
izvede asist. Tina Cvahte, V Krškem predavanja izvede izr. prof. dr. Andrej Lisec, vaje izvede asist.
Vaska Pejić.
SKLEP 16
Senat Fakultete za logistiko soglaša, da prof. dr. Maja Fošner pri predmetu Osnove
matematičnih metod 2 v 2. letniku VS programa na dislocirani enoti v Krškem v živo izvede
dodatnih 6 ur predavanj.
6.2. Razporeditev predmetov v katedre
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Prof. dr. Maja Fošner je predlagala, da se v skladu s sklepom Katedre za tehniško logistiko predmet
Osnove logističnih tehnik in tehnologij uvrsti v Katedro za tehniško logistiko. Dejansko gre za popravek
razvrstitve, ki je že bila sprejeta na Senatu FL UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 17
Senat Fakultete za logistiko potrdi popravek razvrstitve predmeta Planiranje in vodenje
logističnega sistema (3. letnik UN) iz Katedre za oskrbovalne verige in trajnostni razvoj v
Katedro za tehniško logistiko.

6.3. Terminski plan sej Senata FL UM in komisij
Damjana Medved Arbeiter je predstavila predlog terminskega plana sej Senata FL in komisij za študijsko
leto 2014/2015.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 18
Senat Fakultete za logistiko sprejme terminski plan sej Senata Fakultete za logistiko in stalnih komisij,
ki se v skladu s predlogom prodekana za kakovost in mednarodno sodelovanje dopolni s termini sej
Komisije za mednarodno sodelovanje.
Terminski plan sej je okviren, glede na dejanske potrebe in okoliščine so seje lahko sklicane tudi na
drug termin.

6.4. Prošnja izr. prof. dr. Andreja Lisca:
Izr. prof. dr. Andrej Lisec je vložil prošnjo za izdajo soglasja za opravljanje pedagoškega dela na Fakulteti
za turizem. Senat FL UM mu je na prejšnji, to je 10. redni seji izdal soglasje za sodelovanje pri predmetu
Logistika v turizmu, sedaj predlaga dodatno izdajo soglasja za pedagoško delo pri predmetu Logistika
turističnih sistemov na MAG študiju.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 19
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Andrej Lisec v študijskem letu 2014/2015 izvaja predmet
Logistika v turizmu (UN) na Fakulteti za turizem UM v obsegu 45 ur predavanj in PREDMET Logistika
turističnih sistemov (MAG) v obsegu 40 ur predavanj in sicer 23 ur v okviru poračunavanja med
fakultetami in 62 ur kot dopolnilna zaposlitev.
S tem sklepom se nadomesti sklep 15, sprejet na 10. redni seji Senata FL UM 8. 9. 2014.
6.5. Informacije
Dekan je povedal, da 2. in 3. 10. 2014 pričakujemo obisk iz Fakultete za vojaške vede iz Beograda, v
petek jih pričakujemo v Celju. To je vljudnostni obisk.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da jutri oddajamo projekt s Fakulteto za vojaške vede.
Dekan je povedal, da je razočaran nad obiskom na uvajalnih dneh. Postavil je vprašanje, kaj lahko
pričakujemo jutri, ko je na programu izobraževanje za Moodle.
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Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da študentov še ne bodo poučevali, ker Moodle še ni postavljen,
saj še ni znano število vpisanih.

Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter

Dekan Fakultete za logistiko
Izr. prof. dr. Bojan Rosi
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