Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 22. 6. 2015
Številka 74/15/DMA

ZAPISNIK
19. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 22. 6. 2015

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 22. 6. 2015 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,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- doc. dr. Matjaž Knez.
Odsotni člani Senata FL UM: doc. dr. Tomaž Kramberger, Katja Baškovič, Taja Košica, 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 18. redne seje Senata FL UM;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Kadrovski načrt za študijsko leto 2015/2016;
4. Habilitacije;
5. Pravilnik o e-gradivih na Fakulteti za logistiko;
6. Izhodišča za spremembo Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in plaket FL;
7. Prošnje zaposlenih;
8. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 19. redne seje Senata Fakultete za logistiko
UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 18. redne seje;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe in poročala o izvršitvi sklepov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 18. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Predlogi KŠZ FL UM
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepe KŠZ FL UM.
K sklepu št. 9, ki ga je KŠZ sprejel na 12. redni seji je predlagala, da se doda, da se število skupin lahko
spremeni glede na število vpisanih študentov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
V študijskem letu 2015/2016 se vaje za študente izvedejo po skupinah. Število skupin se upošteva
pri pripravi kadrovskega načrta visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev.
- na visokošolskem strokovnem študijskem programu:
1. letnik 3 skupine,
2. letnik 2 skupine,
3. letnik 1 skupina.
- na univerzitetnem študijskem programu:
1. letnik 1 skupina,
2. letnik 1 skupina,
3. letnik 1 skupina.
- na magistrskem študijskem programu:
1. letnik 1 skupina,
2. letnik 1 skupina.
Število skupin se lahko spremeni glede na število vpisanih študentov.
SKLEP 4
Študijski proces na dislocirani enoti Fakultete za logistiko v Krškem se izvede v skladu z razpisom za
dodiplomske študijske programe Fakultete za logistiko in pod pogojem, da bo vpisano najmanjše
predvideno število študentov, ki je določeno z razpisom za vpis, to je najmanj 10 študentov na UN in
najmanj 20 študentov na VS študijski program.
K sklepu št. 11 12. redne seje KŠZ FL UM je prof. dr. Maja Fošner povedala, da je v preteklosti študente
motilo, da so prišli na predavanja samo za en predmet, zato je KŠZ sprejela sklep, da mora biti v enem
dnevu na urniku po 6 ur predavanj ali vaj in dve različni obveznosti ter da je potrebno predmet izvajati
kontinuirano.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Pri izdelavi urnika za študijsko leto 2015/2016 se pri vseh študijskih programih upošteva, da ima
skupina študentov na urniku v enem dnevu dve različni obveznosti v okviru šestih ur ter da
predavanja in vaje tečejo kontinuirano, brez večjih presledkov v tednih.

Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6
Prošnje študentov za vpis v študijsko leto 2015/2016 za napredovanje v višji letnik, za podaljšanje
absolventskega staža (ABS) ter za ponavljanje se oddajo najkasneje do 4. septembra 2015.
Prošnje, ki bodo oddane po 4. septembru 2015, se kot prepozne zavržejo.
SKLEP 7
Prošnje za evidenčni vpis – osebe brez statusa oddajo na KŠZ od 1. 10.2015 dalje.

K sklepu št. 8, ki je bil sprejet na 12. redni seji KŠZ FL UM je prof. dr. Maja Fošner povedala je, da sta
prošnji prispeli kmalu po izteku roka za izbiro modulov. Zaradi sklepa Senata FL UM, da je izbira modulov
dokončna, naknadna zamenjava ni možna, zato KŠZ FL UM predlaga, da o prošnjah odloči Senat FL UM.
Gre za študentki 1. letnika MAG študija, ki se vpisujeta v 2. letnik MAG študija.
Dekan je povedal, da če ne bo vsaj 5 študentov na vojaškem modulu, se modul ne bo izvajal.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da lahko tudi počakamo, da vidimo, ali bo na ta modul prijavljeno
zadostno število študentov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8
Odločitev o prošnjah za zamenjavo modulov se odloži do septembrske seje Senata Fakultete za
logistiko.

Ad 3) Kadrovski načrt za študijsko leto 2015/2016
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog kadrovskega načrta izvajalcev študijskih
programov Fakultete za logistiko za študijsko leto 2015/2016. Upoštevana so bila naslednja izhodišča:
V mesecu maju 2015 so bili vsi predstojniki kateder pozvani, da katedre pripravijo predlog glede
izvajanja predmetov v prihodnjem študijskem letu. Prodekanica predvideva, da so vsi izvajalci o tem
seznanjeni s strani katedre.
Povedala je, da glede na število vpisanih študentov, ki še ni znano, predvidevamo še spremembe glede
števila skupin.
Do spremembe bo prišlo tudi pri izvajanju študijskih programov v Krškem, kar je bilo danes obravnavano
na Strokovnem kolegiju.
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Prof. dr. Fošner je predlagala spremembo glede na predlog kadrovskega načrta, ki je v gradivu za to
sejo Senata FL in sicer:
- pri predmetu Osnove projektnega managementa v logistiki, VS, 3. l., je izvajalka predavanj viš. pred.
dr. Brigita Gajšek (prej izvajalec red. prof. dr. Jurij Kovač),
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme osnutek Kadrovskega načrta izvajalcev študijskih
programov Fakultete za logistiko za študijsko leto 2015/2016 s spremembo:
- pri predmetu Osnove projektnega managementa v logistiki, VS, 3. l., je izvajalka predavanj viš. pred.
dr. Brigita Gajšek (prej izvajalec red. prof. dr. Jurij Kovač).
Dekan je izpostavil vprašanje števila ur neposredne pedagoške obveznosti ur v primeru, da se določeni
moduli ne bodo izvajali in v primeru, da se ne bo izvajal program v Krškem. To lahko dokončno
sprejmemo šele septembra. Povedal je, da imajo zunanji izvajalci pri nas 1100 ur. Kadrovski načrt je
vezan na finančna sredstva, delež sredstev za plača raste. Glede na to, da smo dali vlogo za
napredovanje za vse zaposlene, bo to povišalo strošek za plače v znesku 45.000 EUR letno. Pričakujemo
manjša sredstva v naslednjem letu – predvidoma 4 %, rektor pa se pogaja za 2%. Rektor je tudi
predlagal, da se delež, ki ga iz proračuna dobi rektorat, poveča iz 1 na 1,5 %.
Dekan je izpostavil tudi vprašanje izvajanja izrednega študija, ki je problematično in finančno nepokrito
že več let.

Ad4) Habilitacije
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli predhodno soglasje in strokovna poročila o izpolnjevanju pogojev
za izvolitev kandidata doc. dr. Tomaža Krambergerja v naziv izrednega profesorja za predmetno
področje logistika (naravoslovje in matematika).
Predlagal je, da Senat UM imenuje komisijo za izvedbo volitev, ki izvede tajne volitve.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- Izr. prof. dr. Borut Jereb kot predsednik komisije,
- prof. dr. Maja Fošner kot članica in
- izr. prof. dr. Teodora Ivanuša kot članica.
Izvedle so se tajne volitve doc. dr. Tomaža Krambergerja.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 11
Doc. dr. Tomaž Kramberger se izvoli v naziv izrednega profesorja za predmetno področje
Logistika (naravoslovje in matematika) za dobo petih let.
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Ad 5) Pravilnik o e-gradivih na Fakulteti za logistiko
Izr. prof. dr. Borut Jereb je predstavil predlog pravilnika in predlagal, da ga Senat FL UM sprejme.
Komisija, ki jo je imenoval Senat FL je v sodelovanju z Damjano Medved Arbeiter pripravila gradivo.
Verjame, da se bo pravilnik v prihodnjih letih še spreminjal.
Dekan je predlagal, da so dostopna samo aktualna e-gradiva, ostalo naj bo v arhivu.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da bomo to tehnično izvedli tako, da bomo gradivu dodali status.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme Pravilnik o e-gradivih na Fakulteti za logistiko.

Ad 6) izhodišča za spremembo Pravilnika o podelitvi častnih naslovov priznanj in plaket FL
Dekan je povedal, da imamo s tem smolo. Prejšnji teden je bila seja komisije podelitev priznanj za UM,
kjer je bil obravnavan naš predlog za podelitev priznanja prof. dr. Lipičniku. Predlog ni bil sprejet.
Rektor je dekanu naknadno zagotovil, da bo našel rešitev, saj bi bilo za prof. dr. Lipičnika prav, da bi to
dobil. Rektor je bil jezen zaradi neodzivnosti članic s predlogi za rektorjevo nagrado za študente.
Naknadno se je izkazalo, da smo oddali predlog, nekatere članice pa ga sploh niso oddale, tako da je to
razrešeno.
Dekan je povedal, da smo rekli, da bomo zaradi poplave nazivov to razrešili in na novo določili sistem
priznanj in nagrad FL UM, postavlja se vprašanje, ali je to glede na novi pravilnik UM sploh potrebno.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je samoiniciativno vodila ta postopek v preteklih letih, kljub vrzeli
v pravilniku. Na KŠZ je bil sprejet sklep, naj se pravilnik spremeni. Predlagala, da se določijo podrobnosti
postopka, kot na primer kdaj se podeljujejo priznanja, kdo začne postopek, kdo vodi postopek, kdo
odloča o tem, komu se podeli priznanja…
Tudi dekan je rekel, da naj se to določi.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da je komisija pripravila izhodišča za spremembo Pravilnika o podelitvi
častnih naslovov priznanj in plaket FL.
Dekan je predlagal da se komisija razširi s prof. dr. Majo Fošner in Damjano Medved Arbeiter.
glasovanja.
Senat FL UM je s 6 glasovi ZA in enim vzdržanim (prof. dr. Maja Fošner) sprejel:
SKLEP 13
Delovna skupina, ki je bila imenovana s sklepom 3 na 13. redni seji Senata FL UM dne 24. 11. 2014,
se razširi z novo predsednico komisije in članica ter nadaljuje svoje delo v naslednji sestavi:
-prof. dr. Maja Fošner, predsednica;
-Damjana Medved Arbeiter, članica;
-doc. dr. Matjaž Knez, član,
-asist. Benjamin Marcen, član,
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-Valerija Kotnik, članica,
-Klemen Grobin, študent - član.
Strokovna komisija do septembrske seje Senata Fakultete za logistiko pripravi spremembe Pravilnika
o podelitvi častnih naslovov, priznanj in plaket FL in jih posreduje v obravnavo Senatu FL UM.

Ad 7) prošnje zaposlenih
Dekan je povedal, da smo prejeli vlogi pedagoških sodelavk za izdajo soglasja za izvajanje dodatnega
dela v skupnem mag. študijskem programu Logistika sistemov v ekonomiji.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 14
Senat FL UM soglaša, da asist. Tina Cvahte v poletnem semestru študijskega leta 2014/2015 za
izvajanje pedagoškega dela v skupnem magistrskem študijskem programu Logistika sistemov v
ekonomiji sklene podjemno pogodbo.
SKLEP 15
Senat FL UM soglaša, da doc. dr. Darja Topolšek v poletnem semestru študijskega leta 2014/2015 za
izvajanje pedagoškega dela v skupnem magistrskem študijskem programu Logistika sistemov v
ekonomiji sklene avtorsko pogodbo.

Ad 8) Razno
Izr. prof. dr. Borut Jereb je predlagal, da se do septembrske seje Senata FL UM pripravijo usmeritve za
izvajanje e-študija. To naj ne bi bil pravilnik, ampak bolj v obliki navodil oziroma usmeritev. Izhodišče za
pripravo so sklepi, ki so bili zapisni na sestanku pedagoških.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 16
Pripravijo se usmeritve za izvajanje e-študija za študijsko leto 2015/2016. Rok za izvedbo je do
septembrske seje Senata Fakultete za logistiko. Za pripravo sta zadolžena izr. prof. dr. Borut Jereb in
Damjana Medved Arbeiter.

Dekan je pohvalil izvedbo mednarodnih dogodkov: poletne šole in konference. Sam je imel pomisleke
glede izvedbe obeh dogodkov zaradi nizke prijave udeležencev in sodelovanja naših sodelavcev, a ne
glede na to sta bila oba dogodka uspešna. Zelo uspešna je bila izvedba. Imeli smo veliko mednarodnih
dogodkov, morda celo preveč, razmišljali smo o združevanju, a to iz vsebinskih razlogov ni primerno.
Malo je članic, ki imajo vse te dogodke. Na UM so bile letos 3 poletne šole. Finančno bi jo težko izvedli,
če ne bi dobili 3.000 EUR iz UM.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da tistim, ki so sodelovali na SOLARISu, odprta vsa vrata, ta dogodek
ima takšno referenco.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da smo lahko veseli, da smo dobili 6 študentov in uspešno izvedli
poletno šolo. Skupina študentov na poletni šoli je bila zelo dobra in uspešna.
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Zaključeno ob 13.30 uri.

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