Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 27. 10. 2014
Številka 123/14/DMA

ZAPISNIK
12. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 27. 10. 2014

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 27. 10. 2014 s pričetkom ob 12.00 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,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- Katja Baškovič,
- Patricija Teršar.
Odsotni člani Senata FL UM:
- dr. Marko Cedilnik,
- Tilen Lavrič.
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 11. redne seje Senata FL UM;
2. Predlogi KŠZ FL UM;
3. Besedilo razpisa za vpis za študijsko leto 2015/2016;
4. Habilitacije;
5. Imenovanje tutorjev študentov;
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6. Predlog za imenovanje prodekana za raziskovalne zadeve;
7. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 12. redne seje Senata Fakultete za logistiko
UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 11. redne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je članom Senata FL UM podala informacijo o odgovoru, ki smo ga prejeli iz
UM na sklep št. 13, s katerim dr. Gumzej ni bil izvoljen v naziv izrednega profesorja. Ustno pojasnilo je
bilo, da je potrebno sklepčnost računati od števila članov Senata, ki imajo volilno pravico in ne od vseh
prisotnih. S strani vodje službe za habilitacije dr. Marka Kežmaha je bilo predlagano, naj volilna komisija
ponovno ovrednoti rezultate glasovanja.
Poslovnik Senata UM, ki se uporablja tudi za postopke vodenja sej Senatov članic, v 20. členu določa, da
Senat Univerze sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Prihaja do različnega tolmačenja, ali se
med navzoče člane štejejo tudi tisti, ki so prisotni, ampak zaradi izločitve nimajo volilne pravice, ali vsi.
Sedanje stališče UM je, da samo tisti, ki imajo volilno pravico, pri dr. Marku Cedilniku pa je bilo leta 2011
uporabljeno drugo stališče.
Dr. Gumzej ima pozitivna mnenje poročevalcev, ima pozitivno mnenje ŠS UM in predhodno soglasje
Senata UM. Odločitev je na Senatu FL UM, predlog iz rektorata je, da se volilni rezultati ponovno
ovrednotijo in pri tem upoštevajo samo člani Senata FL UM z volilno pravico.
Dekan je povedal, da je v zvezi s tem govoril z dr. Kežmahom in glavno tajnico UM mag. Mojco Tancer
Verboten. Njuni odgovori niso bili povesem jasni, nagibajo se k rešitvi, ki jo je predstavila Damjana
Medved Arbeiter. Če nas ne moti, naj se šteje, da je bil izvoljen.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da se bo zdržal glasovanja.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da bi ga skrbelo, če bi UM sama drugače odločila.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da jo moti, da so na UM enkrat razlagali tako, sedaj pa drugače
in vprašala, zakaj tega ne dobimo pisno. Predlaga, da zahtevamo pisno mnenje, da bomo vedeli, kako
ravnati v bodoče.
Dekan je povedal, da ocenjuje, da se je UM v tej situaciji pozitivno odločila.
Prodekan za študentska vprašanja Klemen Grobin je vprašal, zakaj sploh Senat FL voli, če je situacija
takšna.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da je prav, da tvorijo večino tisti, ki imajo glasovalno pravico. Če nekaj
časa ni bilo odobritve študentov, potem pa je do tega prišlo, je to stvar Študentskega sveta. Strinja se,
da je potrebno od UM zahtevati obrazložitev.
Klemen Grobin je povedal, da je bil razlog v mnenju, ki je bilo po oceni Študentskega sveta prestaro, in
sicer eno leto in pol, čeprav se kandidata voli za naslednjih 5 let.
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Senat FL UM je s 7 glasovi za in 3 vzdržani (oba študenta in izr. prof. dr. Borut Jereb) sprejel
POPRAVEK SKLEPA 13, je bil sprejet na 11. redni seji Senata FL UM:
Doc. dr. Roman Gumzej se izvoli v naziv izredni profesor za predmetno področje »Logistika
(družboslovje) za dobo petih let.
Dekan je povedal, da je še vedno nekaj kratkih stikov in nesporazumov. Vse nosilce predmetov smo
pozvali, da sporočijo predloge sprememb študijskega programa. Predlogov je bilo zelo malo. Predloge
za spremembe bomo obravnavali ponovno. Povedal je, da je pri pregledu študijskih programov ugotovil,
da se nekateri naslovi predmetov ne ujemajo z vsebino, na primer na tehniški katedri pri nekaterih
predmetih ni nobene tehnike, so pa druge vsebine.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da bomo to preverili.
Dekan je povedal, da pričakuje tudi sodelovanje študentov. Študijski programi niso pripravljeni tako,
kot je pričakoval, da bodo. Od nosilcev predmetov bi pričakoval več.
Prof. dr. Potrč je povedal, da je pričakoval manjše spremembe, kot na primer število ur, sprememba eur v a-ure, spremembo literature, ne pa spremenjenih vsebin.
Dekan je še enkrat poudaril, da se naslovi in vsebine učnih enot ne ujemajo.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da bomo to temo obravnavali pod točko 2.
Dekan je povedal, da so v študijskih programih neustrezno uporabljene besede: upravljanje, vodenje,
management in da to ni v redu.
Prof. dr. Potrč je predlagal, da celotno gradivo še enkrat pregledamo.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da imamo dovolj časa, da to pregledamo do naslednjega leta.
Vsak predstojnik katedre naj prevzame odgovornost, da bo znotraj njegove katedre vse pokrito.
Damjana Medved Arbeiter je prebrala ostale sklepe Senata FL UM, ki so bili sprejeti na 11. redni seji in
poročala o realizaciji.
Prof. dr. Maja Fošner je predlagala, da Senat FL UM sprejeme popravek sklepa 16, ki je bil sprejet na 11.
redni seji.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
POPRAVEK SKLEPA 16, ki je bil sprejet na 11. redni seji Senata FL UM:
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,
za ostala predavanja pa se študente obvesti, da jih lahko obiskujejo v Celju.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 11. redne seje Senata FL UM s
popravkoma sklepa št. 13 in 16.
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Ad 2) Predlogi KŠZ FL UM;
Dekan je povedal, da je učni načrt za izvajalce zavezujoč.
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je povedala, da želi poudariti postopek. Na katedrah je potrebno
pregledati študijske programe. Nosilci morajo predstojnika katedre obveščati o potrebnih spremembah.
Želi, da se natančno napiše, kaj je potrebno spremeniti. To je povedala že konec avgusta na pedagoškem
sestanku. To ni bilo na hitro in naenkrat. O tem se redno pogovarjamo, nekateri očitno ne slišijo. Rok za
oddajo vseh sprememb na UM je 6. 11. 2014, če želimo, da bodo spremembe veljale v naslednjem
študijskem letu. Rok za oddajo predlogov s strani katedre je bil 15. 10. 2014, ki smo ga naknadno
podaljšali in sprejemali predloge vse do 24. 10. 2014. Kljub temu nismo dobili dodatnih gradiv. V gradivu
k tej točki dnevnega reda so spremembe označene z rdečo barvo.
Poudarila je, da želi, da je v tem zapisniku zapisano, da rok za spremembe ni bil en teden. To, kar bomo
danes potrdili, gre na Senat UM in bo veljalo za študijsko leto 2015/2016. Še enkrat je poudarila in
opozorila predstojnika katedre, da moramo do 15. 1. 2015 na UM posredovati spremembe
podiplomskih študijskih programov. Nič ni na hitro, imamo pa roke, ki se jih moramo držati.
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila predloge KŠZ FL UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme spremembe univerzitetnega študijskega programa 1.
stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, ki veljajo od študijskega leta
2015/2016 dalje.
SKLEP 4
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme spremembe visokošolskega strokovnega študijskega
programa 1.stopnje Gospodarska in tehniška logistika Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, ki
veljajo od študijskega leta 2015/2016 dalje.
SKLEP 5
Senat FL UM potrdi prerazporeditev predmetov študijskih programov Fakultete za logistiko UM po
katedrah FL UM.

Pri obravnavi sklepa KŠZ, s katerim se predlaga sprememba Pravilnika o postopku priprave in zagovora
doktorske disertacije je doc. dr. Tomaž Kramberger nasprotoval temu, da je bil predlog KZRZ
posredovan na KŠZ, ki je njihov prvotni predlog spremenila. Povedal je, da je KZRZ s tem postala
svetovalno telo KŠZ. Če njihova komisija izdela predlog, ga KŠZ ne more popravljati.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da gre za vprašanje postopka.
Doc. dr. Kramberger je povedal, da je KŠZ spremenila predlog KZRZ, tako da je stvar postala bolj
zahtevna. Dikcija je bila spremenjena, tako da se od doktorskega kandidata ob oddaji doktorske naloge
zahteva sprejet članek iz doktorske naloge. Ta dikcija je sicer boljša.
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Prof. dr. Potrč je povedal, da je ideja v tem, da bo kandidat pred zagovorom doktorske disertacije imel
objavljen in sprejet članek. Logistika je širok pojem. Če sklep KZRZ ni bil obravnavan na Senatu FL, tega
ne gre sprejeti.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da je Senat FL višja instanca od komisije.
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklep 2, ki je bil sprejet na 10. redni seji Senata FL UM, ki je
določil način priprave predloga za Senat FL, kar je bilo tudi upoštevano.
Prof. dr. Maja Fošner je prebrala predlog.
Doc. dr. Kramberger je povedal, da nasprotuje temu, da je KŠZ posegla v to, kar je pripravila KZRZ.
Dekan je povedal, da je KZRZ dala predlog s področja raziskovalne dejavnosti, KŠZ pa ga je oblikovala v
stališča študijske dejavnosti.
Prof. dr. Potrč je povedal, da Senat FL ni vezan na sklepe komisij in da Senatu FL ni potrebno potrjevati
predloge komisij.
Izr. prof. dr. Jereb je povedal, da je predlog pripravila prva komisija, druga komisija je temu nekaj
dodala, Senat FL UM pa je to sprejel.
Prof. dr. Potrč je povedal, da je šef Senat in ne komisija. Komisija predlaga sprejem sklepa, Senat
odloča.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme spremembo Pravilnika o postopku priprave in zagovora
doktorske disertacije na FL UM.

Izr. prof. dr. Irena Gorenak je opozorila, da v primeru, če ima študent zadnjo študijsko obveznost, se
lahko izpitni rok določi kadarkoli v dogovoru z nosilcem. Sama ima težave pri PU.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 7
Izpitni roki za redne študente se določijo v času izpitnih obdobij, določenih s študijskim koledarjem
tako, da sta vsaj dva izpitna roka razpisana v izpitnem obdobju po zaključku izvedbe učne enote in
po en izpitni rok v vsakem naslednjem izpitnem obdobju.
SKLEP 8
Izpitni roki za pisne izpite se razpišejo na lokaciji v Celju in v Krškem na isti dan ob isti uri.
SKLEP 9
Izpitni roki v jesenskem izpitnem obdobju se razpišejo praviloma do 4. septembra 2015.

5/9

SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko potrdi spremembo obr.-1, PRIJAVA TEME DIPLOMSKEGA DELA na
dodiplomskem študiju Fakultete za logistiko UM.

Ad 3) Besedilo razpisa za vpis v študijske programa 1. stopnja za študijsko leto 2015/2016
Prof. dr. Maja Fošner je predstavilo besedilo razpisa za vpis in predlog števila vpisnih mest, kot jih je
potrdila KŠZ FL UM na 7. redni seji 22. 10. 2014. Povedla je, da jo zanima mnenje članov Senat FL
glede števila vpisnih mest v Celju in Krškem. Naš cilj je, da bi se VS študijski program izvajal tudi v
Krškem, ostaja pa vprašanje izvajanja UN študijskega programa v Krškem. Sama meni, da teh številk
ne bomo dosegli, glede na letošnje spremembe pri izvajanju študijskih programov pa to ni izključeno.
Upa, da se bo ta glas razširil, da bodo kandidati zaradi zmanjšanega števila vpisanih kandidatov, za
katere se bo že izvajal študijski program, bolj številčno prijavili za vpis v Krškem.
Dekan je povedal, da meni, da je redni študij zelo pomemben. Z izrednim študijem imamo same
probleme, saj je potrebno zagotoviti finančno pokritost, razmejiti stroške in prihodke. Odločili smo se,
da letos okrepimo svoje aktivnosti v Krškem, poleg izvedbe študijskega programa za 1. letnik, bomo
imeli vsakih 14 dni uradne ure referata za študijska vprašanja. Dekan je povedal, da je zaradi tega
občutek popolnoma drugačen. Zaradi vlage bo potrebno sanirati kabinet.
Prof. dr. Maja Fošner je predlagala, da se število vpisnih mest iz prvotnega gradiva spremeni, in sicer da
se določi za redni VS študij v Krškem 20, za redni UN pa 10 prostih mest, za izredni študij v Krškem za po
10 za VS in UN.
Dekan je izpostavil možnost izvajanja VS in UN študijskega programa hkrati, temu pa so nasprotovali
prof. dr. Maja Fošner, izr. prof. dr. Irena Gorenak, prof. dr. Iztok Potrč in doc. dr. Tomaž Kramberger.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je predlagala, da začnemo govoriti o enotnem študijskem programu 1.
stopnje, brez ločevanja na VS in UN, lahko sta to dva programa, en program omogoča nadaljevanja na
MAG, drugi pa ne.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, to trenutno ni mogoče.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 11
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi besedilo razpisa za vpis na univerzitetni študijski program 1.
stopnje Logistika sistemov in visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Gospodarska in
tehniška logistika Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru v študijskem letu 2015/2016.
Ad 4) Habilitacije
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli obvestilo o vložitvi popolne vloge kandidatke Sonje Mlaker Kač
za izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje logistika (družboslovje). Potrebno je imenovati
poročevalce za pripravo strokovnega poročila. Katedra za upravljanje v logistiki je podala predlog.
Senat FL je soglasno sprejel:
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SKLEP 12
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev
Sonje Mlaker Kač
za izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje logistika
(družboslovje) v sestavi:
1. dr. Irena Gorenak, FL UM izredna profesorica za področje gospodarska logistika (do 2. 6.
2016), predsednica komisije;
2. dr. Vojko Potočan, EPF UM, redni profesor za področje splošni management, poslovna
organizacija, član;
3. dr. Bojan Rosi, FL UM, izredni profesor za predmetno področje gospodarska logistika (do
13. 10. 2016), član;
4. ddr. Teodora Ivanuša, FL UM, izredna profesorica za predmetno področje varnostne vede
(do 25. 9. 2018), dodatni član.

Ad 5) Imenovanje tutorjev študentov
Dekan je povedal, da smo na podlagi objavljenega sklepa prejeli 15 prijav za tutorje študente.
V skladu s Pravilnikom o tutorskem sistemu na FL UM je Predsednica komisije za tutorstvo 24. 9. 2014
izdala sklep o razpisu za imenovanju tutorjev študentov. Prejeli smo 15 prijav, ki jih je pregledal
študentski svet FL UM. S kandidati so bili opravljeni razgovori. Na podlagi vlog in opravljenih razgovorov
je ŠS FL UM potrdil kandidature za 14 prijavljenih kandidatov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 13
Za tutorje študente Fakultete za logistiko za študijsko leto 2014/2015 se imenujejo naslednji
študenti:
Nina Vugrinec,
Maja Ovčar,
Martina Mestek,
Igor Grofelnik,
Sašo Sklamba,
Sara Šalamun,
Sebastjan Lazar,
Klemen Grobin,
Tilen Lavrič,
Taja Košica,
Patricija Teršar,
Katja Baškovič,
Žan Teršek in
Nives Podbevšek.

Ad 6) Predlog za imenovanje prodekana za raziskovalne zadeve
Dekan je predstavil postopek kandidiranja in imenovanja prodekana za raziskovalne zadeve. Na podlagi
sklepa o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za raziskovalne zadeve FL UM smo
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prejeli 1 vlogo, ki jo je vložil doc. dr. Tomaž Kramberger. Vloga je pravočasna in popolna. Pozval je
kandidata doc. dr. Tomaža Krambergerja, da predstavi svojo vlogo in program.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je predstavil svoj program dela.
Dekan je povedal, da smo v zadnjem obdobju naredili številne spremembe in da imamo napredek na
tem področju. Poskrbeli smo za pogoje dela, kot na primer laboratorij, ki smo ga pridobili s pregraditvijo
predavalnic. Sam nima nobene dileme, da doc. dr. Krambergerja ponovno predlaga rektorju Univerze v
Mariboru za prodekana za raziskovalno delo Fakultete za logistiko.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 14
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru soglaša, da se doc. dr. Tomaža Krambergerja
imenuje za prodekana za raziskovalne zadeve Fakultete za logistiko UM za mandatno obdobje od 23.
11. 2014 do 22. 11. 2018.

Ad 7) Razno
7.1. Kadrovski načrt
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog sprememb in dopolnitev kadrovskega načrta za študijsko
leto 2014/2015.
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:
-Osnove logističnih tehnik in tehnologij, VS, 1. l., predavanja izredni študij 4 ure in predavanja redni
študij 12 e-ur doc. dr. Darja Topolšek; predavanja redni študij 12 e-ur izr. prof. dr. Andrej Lisec,
- Modeliranje dinamičnih procesov v logistiki, MAG, 2. l., vaje redni študij 40 ur in vaje izredni študij
4 ure asist. dr. Blaž Šamec,
- Osnove prava in zavarovanja v logistiki, VS, 3. l., redni študij, vaje za 1 dodatno skupino izr. prof. dr.
Božo Grafenauer,
-Logistični sistemi in logistične verige, DR, 1. l., predavanja red. prof. dr. Vojko Potočan,
- Osnove računalništva in informatike v logistiki, VS, 1. l., redni študij vaje (3 skupine po 3 ure in 6
skupin po 3 ure) asist. Bojan Rupnik, (6 skupin po 6 ur) asist. Gregor Štrubelj;
-Osnove matematičnih metod 2, VS, 2. l., izredni študij asist. Benjamin Marcen 8 ur vaj (prej 4 ure
vaj).
7.2. Prošnja izr. prof. dr. Bojana Rosija in izr. prof. ddr. Teodore Ivanuša:
Izr. prof. dr. Bojan Rosi in izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša sta vložila prošnji za izdajo soglasja za
opravljanje pedagoškega dela na FZV UZM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 16
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Bojan Rosi sodeluje pri izvedbi doktorskega študijskega programa
3. stopnje Zdravstvena nega na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede.
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SKLEP 17
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša sodeluje pri izvedbi doktorskega študijskega
programa 3. stopnje Zdravstvena nega na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede.

7.3. Brucovanje
Dekan se je zahvalil prodekanu za študentska vprašanja Klemnu Grobinu za dobro organizirano
brucovanje. Vse je teklo po načrtu, bilo je prijetno in zelo dobro organizirano. Zahvalil se je tudi za
njegovo podporo pri tutorstvu.
Klemen Grobin se je dekanu zahvalil in povedal, da je bilo prisotnih okoli 170 do 180 študentov, kar je
bilo eno izmed največjih brucovanj na UM, sploh pa največje izven sedeža UM.

Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter
Dekan Fakultete za logistiko UM
Izr. prof. dr. Bojan Rosi
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