Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 18. 2. 2016
Številka 11/16/DMA
ZAPISNIK
26. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 17. 2. 2016

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 17. 2. 2016 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,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- izr. prof. dr. Tone Lerher,
- doc. dr. Matjaž Knez.
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, prof. dr. Iztok Potrč, Sara Salamun, Anja
Dolinar, Luka Herman.
Ostali prisotni: 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 25. redne seje Senata FL UM;
2. Spremembe študijskih programov Fakultete za logistiko;
3. Razpis za vpis v podiplomske študijske programe;
4. Poletna šola 2016;
5. Habilitacije;
6. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel sklep:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 26. redne seje Senata Fakultete za logistiko
UM.
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Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 25. redne seje
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe in poročala o izvršitvi sklepov.
Dekan je povedal, da smo s spremembami skupnega magistrskega študijskega programa Logistika
sistemov v ekonomiji zamenjali nosilca in izvajalca doc. dr. Josipa Orbanića z izr. prof. dr. Borutom
Jerebom. Doc. dr. Orbaniča bomo tudi pisno obvestili, da ga v skladu z usmeritvami UM glede krčenja
pogodbenih sodelavcev razrešujemo vseh dosedanjih obveznosti in se mu zahvalili za sodelovanje.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 25. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Spremembe študijskih programov Fakultete za logistiko
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepe KŠZ FL UM s predlogi za spremembe študijskih
programov FL UM.
Dekan je povedal, da moramo na novo celovito oblikovati predmete in področje kakovosti, ki vključuje
vodenje projektov, kakovost in odličnost v tem zaporedju. Povedal je, da ocenjuje, da se nekatere
vsebine podvajajo, če bi jih združili, bi s tem pridobili nekaj ur za nove vsebine, ki jih je potrebno vključiti
v študijske programe. Pri tem se je potrebno osredotočiti na vsebino in pozabiti na imena in priimke
izvajalcev. Vsebino pa je potrebno predhodno uskladiti na katedrah.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da je potrebno izhajati iz kompetenc, ki jih diplomanti potrebujejo,
iz tega izhajajo vsebine, predmeti in nato izvajalci.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da spremembe obravnavamo vsako leto, v postopke priprave
sprememb so vključene katedre s predstojniki, spremembe se obravnavajo na KŠZ in potrjujejo na
Senatu FL.
Dekan je predlagal, da se imenuje delovna skupina, ki bo pripravila predloge sprememb študijskih
programov. Želi, da člani delovne skupine pri pripravi predlogov sodelujejo s katedrami.
Izr. prof. dr. Tone Lerher je povedal, da se nekatere katedre premalo sestajajo.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da je to stvar vodje katedre.
Dekan je povedal, da bo na Strokovnem kolegiju FL UM opozoril, da je predstojnik katedre zadolžen za
sklicevanje sej katedre. Dekan je poudaril, da je potrebno komunicirati in sodelovati, ne samo znotraj
katedre ampak tudi med katedrami.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da je izvedel, da imamo na Erasmus izmenjavi doktorskega študenta iz
Srbije in predlagal, da se nove sodelavce predstavi vsem zaposlenim.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT.3 :
Senat Fakultete za logistiko imenuje delovno skupino za pripravo sprememb študijskih programov
Fakultete za logistiko v sestavi:
Prof. dr. Maja Fošner, vodja delovne skupine,
Doc. dr. Matjaž Knez, član,
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, članica,
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, član,
Izr. prof. dr. Irena Gorenak, članica,
Izr. prof. dr. Tone Lerher.

Dekan je opozoril, da je pri spremembah načina izvajanja pedagoških ur iz avditornih v e-ure potrebno
upoštevati, da moramo ohraniti akreditacijo.
Prof. dr. Maja Fošner je zatrdila, da predlagane spremembe ne bodo vplivale na veljavnost akreditacije.
Dekan je opozoril na pomen e-izobraževanja in vprašal, zakaj e-ure spreminjamo v a-ure oz. zakaj je to
potrebno in povedal, da se bo vzdržal glasovanja o tej predlagani spremembi.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da bi vsak izvajalec študijskih programov glede na navodila moral
izdelati načrt izvedbe e-ur. Mnogi zaradi tega želijo spremembo e-ur v a-ure.
Prof. dr. Maja Fošner je ocenila, da to ni razlog, saj so podobni predlogi prišli iz vseh kateder. Povedala
je, da smo se glede ustreznosti sprememb za veljavnost akreditacije pozanimali na UM in dobili
potrditev, da je to v redu.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da so spremembe potrebne zato, ker študenti želijo imeti
profesorje v živo.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da je težko zapolniti vse e-ure.
Dekan je povedal, da smo moodle in e-izobraževanje v začetku imeli za to, da smo finančno lahko
preživeli, sedaj pa ugotavljamo, da je izvedba e-izobraževanja pomanjkljiva.
Doc. dr. Matjaž Knez je vprašal, kakšni so stroški e-izobraževanja.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da stroški niso visoki, saj sistema ne vzdržujemo več na takšnem
nivoju, kot smo ga v preteklosti.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da je e-študij za nas še vedno pomemben, saj bomo z njim
skušali zadržati izredne študente. Potrebna pa je fleksibilnost med a in e- urami.
Dekan je povedal, da ga glede na zadnji prejeti dopis NAKVISA glede obsega izvedbe izrednega študija
skrbi kontrola in ponovno povedal, da se bo vzdržal glasovanja o spremembah študijskih programov.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da se bo tudi sam vzdržal glasovanja o spremembah študijskih
programov, saj še vedno niso umaknjeni očitki, ki so bili izrečeni zoper njega glede zlorabe pooblastila
dekana in glede kraje predmetov.
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Senat FL UM je s petimi glasovi ZA in dvema vzdržanima sprejel:
SKLEP 4
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi spremembe magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Logistika sistemov.
SKLEP 5
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi spremembe univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje
Logistika sistemov.
SKLEP 6
Senat Fakultete za logistiko potrdi spremembe visokošolskega strokovnega študijskega programa 1.
stopnje Gospodarska in tehniška logistika.

Ad 3) Razpis za vpis v podiplomske študijske programe
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepe KŠZ FL UM s predlogi za razpis podiplomskih
študijskih programov FL UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 7
Senat Fakultete za logistiko potrdi besedilo razpisa za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje
Logistika sistemov Fakultete za logistiko UM za študijsko leto 2016/2017.
SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko potrdi besedilo razpisa za vpis na doktorski študijski program 3. stopnje
Logistika sistemov Fakultete za logistiko UM za študijsko leto 2016/2017.
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi besedilo razpisa za vpis na skupni magistrski študijski program
2. stopnje Logistika sistemov v ekonomiji Fakultete za logistiko UM in Ekonomske fakultete v
Subotici UNS za študijsko leto 2016/2017.

Ad 4) Poletna šola 2016
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepe KŠZ FL UM s predlogi za izvedbo Poletne šole
2016.
Dekan je vprašal, kakšne so predvidene obveznosti do vabljenih predavateljev.
Prof. dr. Maja Fošner je predlagala, da se jim izplača manjši honorar.
Dekan je povedal, da so tu letalske vozovnice, stroški nočitev in honorarji.
Izr. prof. dr. Tone Lerher je povedal, da je lani povabil prof. dr. Dirka Jodina, ki je prišel k nam brez vseh
stroškov.
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Dekan je povedal, da je zunanjim predavateljem potrebno plačati stroške, če ne, kmalu ne bomo imeli
nikogar več, ki bi prišel k nam. Povedal je, da zato rabimo najmanj 10 slušateljev, da iz njihovih
prispevkov (šolnin) lahko pokrijemo vse stroške.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko potrdi program 4. mednarodne Poletne šole »Integracija pretoka ljudi in
blaga s sodobno družbo 2.0«.
SKLEP 11
Študentom programa 4. mednarodne Poletne šole »Integracija pretoka ljudi in blaga s sodobno
družbo 2.0« se glede na obseg in vsebino programa za aktivno delovanje v okviru predavanj, vaj in
e-vaj na podlagi izkazanih del prizna 3 ECTS.

Ad 5) Habilitacije
5.1. vloga asist. dr. Sonje Mlaker Kač za izvolitev v naziv
Dekan je povedal, da smo iz UM dobili popolno vlogo z dokumentacijo za izvolitev asist. dr. Sonje Mlaker
Kač v naziv docentke za predmetno področje logistika (družboslovje). Potrebno je imenovati komisijo
poročevalcev za pripravo strokovnega poročila. Katedra za upravljanje v logistiki je predlagala
poročevalce.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 12
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev dr.
Sonje Mlaker Kač za izvolitev v naziv docentke za predmetno področje Logistika (družboslovje)
v sestavi:
1. dr. Bojan Rosi, FL UM, izredni profesor za predmetno področje »Gospodarska logistika« (do
13. 10. 2016), predsednik komisije;
2. dr. Irena Gorenak, FL UM, izredna profesorica za predmetno področje »Gospodarska
logistika« (do 2. 6. 2016), član;
3. dr. Jana Goriup, FF UM, FZV UM, upokojena, redna profesorica za predmetno področje
»sociologija vzgoje in izobraževanja«, »sociologija družine«, (neomejeno), članica;
4. dr. Zlatko Nedelko, EPF UM, docent za predmetno področje Splošni management (do 20.
12. 2017), dodatni član;

5.2. vloga izr. prof. dr. Irene Gorenak za izvolitev v naziv
Dekan je povedal, da smo iz UM dobili popolno vlogo z dokumentacijo za izvolitev izr. prof. dr. Irene
Gorenak v naziv izredne profesorice za predmetno področje logistika (družboslovje). Potrebno je
imenovati komisijo poročevalcev za pripravo strokovnega poročila. Katedra za upravljanje v logistiki je
predlagala poročevalce.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 13
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev izr.
prof. dr. Irene Gorenak za ponovno izvolitev v naziv izredne profesorice za predmetno
področje Logistika (družboslovje) v sestavi:
1. dr. Bojan Rosi, FL UM, izredni profesor za predmetno področje: »Gospodarska logistika«
(do 13. 10. 2016), predsednik komisije;
2. dr. Borut Jereb, FL UM, izredni profesor za predmetno področje »Logistika (družboslovje)«
(do 28. 9. 2019), član;
3. dr. Jana Goriup, FF UM, FZV UM, upokojena, redna profesorica za predmetno področje
»sociologija vzgoje in izobraževanja«, »sociologija družine«, (neomejeno), članica;
4. dr. Bojan Škof, PF UM, redni profesor za predmetno področje »Finančno pravo«
(neomejeno), dodatni član;

5.3. vloga izr. prof. dr. Toneta Lerherja za izvolitev v naziv
Dekan je povedal, da smo iz UM dobili popolno vlogo z dokumentacijo za izvolitev izr. prof. dr. Toneta
Lerherja v naziv rednega profesorja za predmetno področje logistika (tehnika). Potrebno je imenovati
komisijo poročevalcev za pripravo strokovnega poročila. Katedra za tehniško logistiko je predlagala
poročevalce.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 14
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev izr.
prof. dr. Toneta Lerherja za izvolitev v naziv redni profesor za predmetno področje Logistika
(tehnika) v sestavi:
1. dr. Iztok Potrč, red. prof. za predmetno področje »naprave, sistemi in konstrukcije za
transport« (trajna izvolitev), Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru, predsednik;
2. dr. Matjaž Šraml, red. prof. za predmetno področje »prometno inženirstvo« (trajna
izvolitev), Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v
Mariboru, član;
3. dr. Nenad Zrnić, red. prof. za predmetno področje »transportno inženjerstvo, konstrukcije i
logistika“ (trajna izvolitev), Mašinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu (ang. Faculty of
Mechanical Engineering, University of Belgrade) Srbija.
4. Dr. Dirk Jodin, redni profesor za predmetno področje »Technische Logistik, ang. Logistics
Engineering« (trajna izvolitev), Institut für Technische Logistik, Technische Universität Graz,
dodatni član.

5.4. vloga izr. prof. dr. Bojana Rosija za izvolitev v naziv
Dekan je povedal, da smo iz UM dobili popolno vlogo z dokumentacijo za izvolitev izr. prof. dr. Bojana
Rosija za izvolitev v naziv rednega profesorja za predmetno področje logistika (družboslovje). Potrebno
je imenovati komisijo poročevalcev za pripravo strokovnega poročila. Katedra za oskrbovalne verige in
trajnostni razvoj je predlagala poročevalce.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 15
Senat FL UM imenuje komisijo za izdelavo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev kandidata
izr. prof. dr. Bojana Rosija za izvolitev v naziv redni profesor za predmetno področje »logistika
(družboslovje)« v sestavi:
1. dr. Aleš Groznik, redni profesor za predmetno področje Poslovna informatika (trajna izvolitev),
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, predsednik;
2. dr. Vojko Potočan, redni profesor za predmetno področje Splošni management; poslovna
organizacija, (trajna izvolitev), Ekonomsko poslovno fakulteta Univerze v Mariboru, član;
3. dr. Jurij Kovač, redni profesor za predmetno področje Organizacija in management (trajna
izvolitev), Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, član;
4. dr. Iztok Podbregar, redni profesor za predmetno področje Vodenje in upravljanje varnostnih
organizacij, (trajna izvolitev), Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, dodatni član.

5.2. dr. Blaž Šamec
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli strokovna poročila o izpolnjevanju pogojev za ponovno izvolitev
kandidata dr. Blaža Šamca v naziv asistenta za predmetno področje logistika (tehnika).
Dekan je predlagal, da Senat UM imenuje komisijo za izvedbo volitev, ki izvede tajne volitve.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 16
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
-Izr. prof. dr. Irena Gorenak, predsednica komisije,
-Prof. dr. Maja Fošner, članica,
-Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, članica.
Izvedle so se tajne volitve za dr. Blaža Šamca.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 17
Dr. Blaž Šamec se izvoli v naziv asistenta za predmetno področje Logistika (tehnika) za dobo
treh let (ponovna izvolitev).

Ad 5) Razno
5.1. Spremembe kadrovskega načrta:
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predlagala spremembe kadrovskega načrta za študijsko leto
2015/216:
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 18
Senat Fakultete za logistiko sprejme spremembe kadrovskega načrta izvajalcev študijskih programov
Fakultete za logistiko za študijsko leto 2015/2016:
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- pri predmetih Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki ter Osnove matematičnih metod 1
(oba VS, 1. l., izredni) se št. ur pri vajah spremeni in sicer iz 8 na 12 ur;

5.2. izvedba skupnega magistrskega študijskega programa Logistika sistemov v ekonomiji
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predlagala, da Senat FL UM potrdi izvajalce skupnega magistrskega
študijskega programa v Subotici.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 19
Senat Fakultete za logistiko potrdi kadrovski načrt izvajalcev skupnega magistrskega študijskega
programa Fakultete za logistiko za študijsko leto 2015/2016.

5.3. informativni dan FL
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je bil informativni dan Fakultete za logistiko zelo uspešen in da se
ga je udeležilo 107 kandidatov.
5.4. prošnja Katedre za obrambno in vojaško logistiko za spremembo imena katedre.
Dekan je povedal, da smo prejeli prošnjo Katedre za obrambno in vojaško logistiko za spremembo
imena katedre.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da bo katedro potrebno usmeriti v civilno smer. Ocenjuje,
da Slovenska vojska ni zainteresirana za dolgoročno sodelovanje.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 20
Senat Fakultete za logistiko UM predlaga, da se Katedra za obrambno in vojaško logistiko
preimenuje v Katedro za varnost in obrambno – vojaško logistiko.

5.5. priprava novega skupnega študijskega programa
Dekan je povedal, da je Strokovni kolegij FL UM podprl predlog za pripravo skupnega študijskega
programa z univerzo Panevropski univerzitet Apeiron in Senatu FL predlagal imenovanje delovne
skupine za pripravo skupnega študijskega programa.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 21 :
Senat Fakultete za logistiko imenuje delovno skupino za pripravo skupnega študijskega programa
Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in Panevropske univerze Apeiron Banja Luka v sestavi:
Prof. dr. Maja Fošner, vodja delovne skupine,
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, član,
Izr. prof. dr. Irena Gorenak,
Ksenija Končan, članica,
Damjana Medved Arbeiter, članica.
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5.6. izvedba skupnega magistrskega študijskega programa
Prof. dr. Maja Fošner je predlagala, da Senat FL UM obravnava in odloči o načinu izvedbe skupnega
magistrskega študijskega programa, ki se izvaja kot izredni študij.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 22
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša, da način izvedbe skupnega magistrskega študijskega
programa Fakultete za logistiko in Ekonomske fakultete v Subotici ostane enak kot v študijskem letu
2014/2015.

5.7. Dekan je člane Senata FL seznanil z rezultati obiska predstavnikov FL na Češkem in Slovaškem.

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