Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 25. 11. 2014
Številka 134/14/DMA

ZAPISNIK
13. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 24. 11. 2014

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 24. 11. 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:
- 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. Povedel je, da je dr. Marko Cedilnik zaradi povečanega obsega službenih obveznosti
odstopil z mesta člana Senata FL, tako da imamo trenutno 11 članov Senata FL, za sklepčnost je
potrebno, da je prisotnih 6 članov Senata FL. Postopek volitev nadomestnega člana je v teku, volitve
bodo izvedene na seji Akademskega zbora FL, ki bo 11. 12. 2014. Sejo bo zaradi odsotnosti predsednice
vodil namestnik predsednice prof. dr. Iztok Potrč, ki se s tem strinja.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 12. redne seje Senata FL UM;
2. Predlogi KŠZ FL UM;
3. Habilitacije;
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4. Akcijski načrt korektivnih ukrepov za študijsko leto 2013/2014;
5. Predlog za spremembo Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in plaket Fakultete
za logistiko;
6. Podelitev častnih naslovov, priznanj in plaket FL UM;
7. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 13. redne seje Senata Fakultete za logistiko
UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 12. redne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe zapisnika in poročala o izvršitvi sklepov.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je v sklepu št. 16, ki je bil sprejet na 11. redni seji, s popravkom
na 12. redni seji, potrebno izpustiti besedo »lahko« in predlagala Senatu, da sprejme popravek sklepa.
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 obiskujejo v Celju.
Katja Baškovič je glede sklepa 13 povedala, da pravilno ime študentke tutorke Sara Salamun,
namesto Šalamun.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
POPRAVEK SKLEPA 13, KI JE BIL SPREJET NA 12. REDNI SEJI
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 Salamun,
Sebastjan Lazar,
Klemen Grobin,
Tilen Lavrič,
Taja Košica,
Patricija Teršar,
Katja Baškovič,
Žan Teršek in
Nives Podbevšek.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 12. redne seje Senata FL UM
s popravkoma.

Ad 2) Predlogi KŠZ FL UM;
2.1. Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklep 8, sprejet na 8. redni seji KŠZ FL UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Senat Fakultete za logistiko UM imenuje delovno skupine v sestavi:
-doc. dr. Matjaž Knez, vodja,
-asist. Benjamin Marcen, član,
-Valerija Kotnik, članica,
-Klemen Grobin, študent - član.
Strokovna komisija do 31. 1. 2015 pripravi izhodišča za spremembo Pravilnika o podelitvi častnih
naslovov, priznanj in plaket FL in ga posreduje dekanu FL UM.
2.2. Priporočena ocenjevalna lestvica Univerze v Mariboru
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila priporočeno ocenjevalno lestvico UM.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da vsak nosilec predmeta študenta na prvih predavanjih
seznani s tem, kakšna je ocenjevalna lestvica.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da je proti predlaganim procentom. Pri izpitu, kjer je možnost izbire
pravilnega odgovora, to ni ustrezno. Sam želi v takšnih primerih imeti 65 % za oceno 6.
Prof. dr. Maja Fošner je spomnila člane Senata FL UM, da so sprejeli sklep, da podpirajo skupno
ocenjevalno lestvico. Ker je to priporočilo, ne bo zaveze. Predlagala je, da se člani Senata FL UM
seznanijo s priporočeno ocenjevalno lestvico.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 4
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru se seznani s priporočeno ocenjevalno lestvico
Univerze v Mariboru.

Ad 3) Habilitacije
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli strokovno poročilo poročevalcev o izpolnjevanju pogojev za
izvolitev kandidata mag. Stanislava Levičarja v naziv asistent.
Potrebno je imenovati komisijo, ki izvede tajne volitve.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 5
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša kot predsednica komisije,
- izr. prof. dr. Andrej Lisec kot član,
- Katja Baškovič kot članica - študentka.
Izvedle so se tajne volitve mag. Stanislava Levičarja v naziv.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 6
Mag. Stanislav Levičar se izvoli v naziv asistent za predmetno področje »Logistika (tehnika)« za dobo
treh let.

Ad4) Akcijski načrt korektivnih ukrepov za študijsko leto 2012/2013
Damjana Medved Arbeiter je predstavila poročilo o izvedbi akcijskega načrta korektivnih ukrepov za
študijsko leto 2012/2013.
Povedala je, da so izvedeni tudi ukrepi pod zaporedno številko 1, 5 in 14. Pri ukrepu pod točki 1 letni
načrt dela za študijsko leto 2014/2015 vključuje tudi alumni klub FL UM, sodelovanje s Slovensko
logistično zvezo, stik z gospodarstvom in projekte, vse te aktivnosti pa izboljšujejo stanje na področju
vpetosti FL UM v okolje.
Izveden je tudi ukrep pod zaporedno številko 5. Merila za vrednotenje uspešnosti študentov se
uresničujejo skozi ocenjevalno lestvico. UM je sprejela priporočeno ocenjevalno lestvico, s katero se je
seznanil tudi Senat UM.
Izveden je tudi ukrep pod zaporedno številka 14, komisija je imenovana.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 7
Senat Fakultete za logistiko potrdi poročilo o izvedbi Akcijskega načrta korektivnih ukrepov
Fakultete za logistiko za študijsko leto 2012/2013.

Ad 5) Predlog za spremembo Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in plaket FL UM
Dekan je povedal, da je Senat FL UM pod točko 2 imenoval komisijo, ki bo pripravila celovit predlog za
prenovo Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in plaket UM. Predlog za spremembo
Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in plaket FL UM prinaša manjšo spremembo, s katero
se poenoti priznanje za izjemne dosežke in omogoči letošnja podelitev.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi Pravilnik o spremembi Pravilnika o podelitvi
častnih naslovov, priznanj in plaket FL UM.
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Ad 6) Podelitev častnih naslovov, priznanj in plaket FL UM
Dekan je predstavil predlog Komisije za podelitev častnih naslovov, priznanj in plaket FL UM. Povedal
je, da bo podelitev priznanj za izredne dosežke na seji Akademskega zbora FL UM.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je komisija obravnavala tudi predloge za podelitev priznanj za
najboljše študente in podelitev priznanj za najboljše diplomsko delo, za odločanje o katerih je v skladu
z določili pravilnika pristojen dekan.
Podelitev priznanj bo 1. 12. 2014. Hkrati s podelitvijo priznanj bo FL UM tutorjem študentom podelila
certifikate.
Dekan je povedal, da bo podelitev priznanj prof. dr. Dušanu Radonjiču in izr. prof. ddr. Teodori Ivanuša
11. 12. 2014 na seji Akademskega zbora FL.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 9
Doc. dr. Matjaž Knez in asist. Tea Vizinger prejmeta priznanje Fakultete za logistiko za pedagoško
delo.
SKLEP 10
Izr. prof. dr. Borut Jereb, doc. dr. Matjaž Knez in asist. dr. Matevž Obrecht prejmejo priznanje
Fakultete za logistiko za znanstveno – raziskovalno delo.
SKLEP 11
Red. prof. dr. Dušan Radonjič prejme priznanje Fakultete za logistiko za izredne dosežke.
SKLEP 12
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša prejme priznanje Fakultete za logistiko za izredne dosežke.

Ad 7) Razno
Prof. dr. Maja Fošner je predlagala spremembe kadrovskega načrta.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko sprejeme spremembe kadrovskega načrta izvajalcev študijskih
programov Fakultete za logistiko za študijsko leto 2014/2015:
- Logistični sistemi in logistične verige, DR, 1. l., je izvajalec 10 ur vaj red. prof. dr. Vojko Potočan (prej
red. prof. dr. Andrej Kovačič),
- Pravo in zavarovanje v logistiki, UN, 3. l., je na izrednem študiju izvajalec 4 ur predavanj in 4 ur vaj
izr. prof. dr. Božo Grafenauer (prej red. prof. dr. Bojan Škof).
Dekan je povedal, da je naš doktorand, dr. Andrej Osterman napredoval v čin generalmajor. V imenu
Fakultete za logistiko mu je poslal čestitko. Povedal je, da računa na ponovno sodelovanje s Slovensko
vojsko.
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Dekan je povedal, da je prejel zelo pozitivne odzive na izvedene dogodke na FL v mesecu novembru
2014, to so bili KM Fest, študentski simpozij in konferenca Logistika v kmetijstvu. Vsem se je zahvalil
za sodelovanje.
Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter
Dekan Fakultete za logistiko UM
Izr. prof. dr. Bojan Rosi
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