Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 23. 12. 2014
Številka 161/14/DMA
ZAPISNIK
14. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 22. 12. 2014
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 22. 12. 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: Taja Košica.
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.
Dekan je povedal, da je ŠS FL UM zaradi izteka enoletne mandatne dobe predstavnikov študentov v
Senatu FL UM izvedel volitve. Predstavniki študentov v Senatu FL UM za novo mandatno obdobje enega
leta so: Taja Košica, Katja Baškovič in Patricija Teršar.
ŠS FL UM je na novo imenoval tudi predstavnike študentov v komisije Senata. Novi predstavniki
študentov v komisijah Senata FL UM so:
- Komisija za študijske zadeve FL UM – Klemen Grobin in Taja Košica;
- Komisija za ocenjevanje kakovosti FL UM: Igor Grofelnik in Nives Podbevšek;
- Komisija za mednarodne zadeve FL UM; Katja Baškovič in Darja Kukovič,
- Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve FL UM – Klemen Grobin in Patricija Teršar.
Dekan je vsem novoizvoljenim in novoimenovanim predstavnikom študentov zaželel uspešno delo.

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

Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Dekan je predlagal, da se dnevni red razširi z novo
4. točko: Gostujoči strokovnjaki, sedanja 4. točka pa postane 5.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 13. redne seje Senata FL UM;
2. Habilitacije;
3. Prošnje zaposlenih;
4. Gostujoči strokovnjaki;
5. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 14. redne seje Senata Fakultete za logistiko
UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 13. redne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe zapisnika in poročala o realizaciji sklepov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 13. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Habilitacije;
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli strokovno poročilo poročevalcev o izpolnjevanju pogojev za
izvolitev kandidatke dr. Sonje Mlaker Kač v naziv asistent.
Potrebno je imenovati komisijo, ki izvede tajne volitve.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP št 3
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- izr. prof. dr. Andrej Lisec kot predsednik komisije,
- prof. dr. Maja Fošner kot članica,
- Klemen Grobin kot član - študent.
Izvedle so se tajne volitve dr. Sonje Mlaker Kač.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP št. 4
Dr. Sonja Mlaker Kač se izvoli v naziv asistentka za predmetno področje »Logistika
(družboslovje)« za dobo treh let.
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Ad 3) Prošnje zaposlenih
3.1.Prošnje za izdajo soglasja za dodaten obseg dela na FL UM
Dekan je povedal, da je doc. dr. Darja Topolšek v skladu s kadrovskim načrtom za izvedbo študijskih
programov Fakultete za logistiko, v katerem je zanjo načrtovana več kot polna neposredna pedagoška
obremenitev z nadobremenitvijo, vložila vlogo za izdajo soglasja za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za
dopolnilno delo.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da je doc. dr. Darja Topolšek vključena v projekt, gre za temeljni
raziskovalni projekt, pri prof. dr. Tomažu Tollaziju. To je povedal samo v vednost. Povedal je tudi, da ne
dovoli več, da bi bilo v študijskem programu več e kot a-ur.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da smo po pogovoru s prodekanom študentom naredili analizo
e-študija. Če bomo to spreminjali, je naš projekt popolnoma propadel. FL je poznana kot vodilna
institucija v e-izobraževanju, to nam priznavajo vsi na UM, vključno z rektorjem. Analiza, ki jo je naredil
Klemen Grobin, je pokazala, da so najbolj glasni tisti, ki so najmanj aktivni v sistemu e-izobraževanja.
Tisti, ki delajo tako, kot je bil sistem zastavljen, teh problemov nimajo.
Dekan je povedal, da enim zmanjkuje ur, te se lahko prenesejo iz e- ur v a-ure. Moodle ostane, oblika v
Moodlu pa je stvar odločitve. Potreben je celosten pristop. Študent v procesu študija dobi vse, vzame
pa tisto, kar želi, to je stvar posameznika. Predloge za spremembe študijskih programov naj bi pripravljali
nosilci.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da študenti so tu 4 leta, pobrati morajo čim več, mi pa moramo
dolgoročno skrbeti za fakulteto. Ne moremo vsako leto spreminjati študijskih programov glede na
trenutno aktualne želje študentov. Študijskih programov ne smemo kar spreminjati.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da imamo pri spremembah študijskih programov probleme s študenti,
ki ponavljali ali so evidenčno vpisani. Kar se tiče magistrskega študijskega programa je trenutno
priložnost, da se vsebine pregledajo in pripravijo predlogi.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je Tea Vizinger naredila analizo UN študija in da situacija ni
dobra.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da ima drugačno mnenje od doc. dr. Krambergerja. Včasih smo hvalili
študij na daljavo. Sam ne vidi, da bi ekran lahko nadomestil živi stik s profesorjem. Podpira podporo
študija preko računalnika, skeptičen pa je do usvajanja novih znanj preko računalnika.
Doc. dr. Kramberger je vprašal, ali je kdo pogledal, kako imajo to na Oxfordu.
Prof. dr. Potrč je odgovoril, da se ne moremo primerjati z Oxfordom.
Dekan je povedal, da bomo to obravnavali jutri na seji Strokovnega kolegija FL UM.
Prof. dr. Potrč je povedal, da se seje jutri ne more udeležiti, ker ima ob 11.00 uri predavanje.
Dekan je povedal, da kdorkoli želi narediti iz svojega gradiva univerzitetni učbenik z recenzijama, mu ga
bomo natisnili.
Prof. dr. Potrč je povedal, da imamo nekaj takšnih, ki jim je potekel status, a smo uredili.
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Doc. dr. Kramberger je povedal, da je prišel čas, ko bi kvalitetno pripravljena gradiva morali začeti
izdajati v tiskani obliki.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP št. 5
Senat FL UM soglaša, da doc. dr. Darja Topolšek v študijskem letu 2014/2015 za izvajanje dodatnega
pedagoškega dela na FL UM na rednem in izrednem študiju v skladu s potrjenim kadrovskim načrtom
učiteljev in asistentov za izvajanje študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje sklene pogodbo o zaposlitvi
za dopolnilno delo v obsegu do 20 % polnega delovnega časa.

Ad 4) gostujoči strokovnjaki
4.1.Predlog za dodelitev naziva gostujoči strokovnjak kandidatu Tomažu Martinu Jamniku
Izr. prof. dr. Andrej Lisec je v skladu s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči
strokovnjak št. A 6/2006-51 MT predlagal Senatu FL UM, da dodeli kandidatu Tomažu Martinu Jamniku
interni naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri predmetu Sodobni vidiki na univerzitetnem
študijskem programu Logistika sistemov. Kandidat je skladno s pravilnikom v okviru predavanj izvedel
predavanja pred študenti pri predmetu Uvod v logistične tehnike in tehnologije. Na predavanju je bil
tudi predstavnik Študentskega sveta FL UM, ki je med študenti izvedel ankete.
Prof. dr. Potrč je povedal, da na Katedri za tehniško logistiko podpirajo predlog.
Dekan je povedal, da je potrebno organizirati srečanje z gostujočimi strokovnjaki in da je potrebno vsa
imena gostujočih strokovnjakov objaviti. Predlagal je tudi, da se skrajša oziroma olajša postopek
ponovnega imenovanja za gostujočega strokovnjaka.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP št. 6
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli Tomažu Martinu Jamniku interni naziv gostujoči
strokovnjak pri predmetu Sodobni vidiki transporta na UN študijskem programu Logistika sistemov
za dobo dveh let.

4.2. Predlog za dodelitev naziva gostujoči strokovnjak kandidatu Tomažu Grabnarju
Viš. pred. mag. Brigita Gajšek je v skladu s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva
gostujoči strokovnjak št. A 6/2006-51 MT predlagala Senatu FL UM, da dodeli kandidatu Tomažu
Grabnarju interni naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri predmetu Metode in tehnike planiranja
logističnih centrov na VS študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika. Kandidat je skladno
s pravilnikom v okviru predavanj izvedel predavanja pred študenti pri predmetu Meetode in tehnike
planiranja logističnih centrov. Na predavanju je bil tudi predstavnik Študentskega sveta FL UM, ki je
med študenti izvedel ankete.
Prof. dr. Potrč je povedal, da ima kandidat praktične izkušnje in da jih vključuje v študijski proces.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP št. 7
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Senat Fakultete za logistiko UM dodeli Tomažu Grabnarju interni naziv gostujoči strokovnjak pri
predmetu Metode in tehnike planiranja logističnih procesov na VS študijskem programu
Gospodarska in tehniška logistika za dobo dveh let.

4.3. Predlog za dodelitev naziva gostujoči strokovnjak kandidatu dr. Igorju Jakominu
Izr. prof. dr. Bojan Rosi je v skladu s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči
strokovnjak št. A 6/2006-51 MT predlagal Senatu FL UM, da dodeli kandidatu dr. Igorju Jakominu interni
naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri predmetu Mednarodna podjetniška logistika na
magistrskem študijskem programu Logistika sistemov. Kandidat je skladno s pravilnikom v okviru
predavanj izvedel predavanja pred študenti pri predmetu Mednarodna podjetniška logistika. Na
predavanju je bil tudi predstavnik Študentskega sveta FL UM, ki je med študenti izvedel ankete.
Dekan je povedal, da je bil nastopno predavanje zelo kvalitetno in ocene študentov s bile najvišje –
5.00.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP št. 8
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli dr. Igorju Jakominu interni naziv gostujoči strokovnjak pri
predmetu Mednarodna podjetniška logistika na MAG študijskem programu Logistika sistemov za
dobo dveh let.

Ad 5) Razno
5.1. Kadrovski načrt
Prof. dr. Maja Fošner je predlagala in obrazložila predlog spremembe kadrovskega načrta za študijsko
leto 2014/2015.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko sprejeme spremembe kadrovskega načrta izvajalcev študijskih
programov Fakultete za logistiko za študijsko leto 2014/2015:
- Osnove prava in zavarovanja v logistiki, VS, 3. l., izredni študij; izvajalec 4 ur konzultacij je izr. prof.
dr. Božo Grafenauer (prej prof. dr. Bojan Škof).
5.2. Projektna pisarna
Doc. dr. Tomaž Kramberger je predstavil rezultate na področju projektnega dela. Pred dvema letoma
v informacijskem sistemu UM nismo imeli vpisanih nobenih projektov, sedaj je to bistveno drugače.
NA UM so nas pohvalili. O številu projektov, ki so prijavljeni, je vse zaposlene v mailu obvestila Nina
Vrečko. Na tem področju smo zelo napredovali.
Zapisnik :
Damjana Medved Arbeiter
Dekan Fakultete za logistiko UM
Izr. prof. dr. Bojan Rosi
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