Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 27. 9. 2016
Številka 122/16/DMA
ZAPISNIK
33. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 26. 9. 2016

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 26. 9. 2016 s pričetkom ob 12.00 uri v
sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.
Prisotni člani Senata FL UM:
- 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. Tomaž Kramberger,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- prof. dr. Tone Lerher,
- doc. dr. Matjaž Knez.
Odsotni člani Senata FL UM: Anja Dolinar, Sara Salamun, Luka Herman.
Ostali prisotni: Igor Grofelnik, Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Dekan 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 32. redne ter 9. in 10. dopisne seje Senata FL UM;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Kadrovski načrt Fakultete za logistiko UM;
4. Volitve člana Programskega sveta FL UM;
5. Poročilo delovne skupine o usklajenosti študijskih programov FL z ELA standardi;
6. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 33. redne seje Senata Fakultete za logistiko UM.
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Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 32. redne seje Senata FL UM
Damjana Medved Arbeiter poročala o izvršitvi sklepov. Vsi sklepi so izvršeni, oziroma poslani na UM.
O izvršitvi sklepa 6, ki je bil sprejet na 32. redni seje Senata FL UM 29. 8. 2016, je povedala, da je v vseh
akreditacijah (VS, UN in MAG) je e-študij določen s številom ur e-predavanj ali e-vaj v okviru učnega
načrta. Način izvajanja ni posebej določen, ampak samo primeroma, na primer:
 e-študij t.i. BLEND FL, kar pomeni, da se del pedagoške obveznosti izvaja skupaj za vse skupine
in načine študija (redni, izredni), pri posameznem predmetu in ne zahteve večkratne ponovitve
pedagoške izvedbe.
 Kontakt med izvajalci študijskega programa in študenti je omogočen s sodelovanjem v okviru
BLEND FL, v spletnem forumu za posamezni predmet;
 Način preverjanja znanja doseženih učnih izidov in kompetenc poteka večinoma preko BLEND
FL, kjer se oddajo domače naloge, rešujejo kvizi, oddajo e-vaje in druge zadolžitve študentov.
 Individualno obremenitev študenta merimo s t.i. merilcem napredka, ki je nameščen v spletni
učilnici za vsak posamezen predmet. Učitelj pred začetkom izvajanja predmeta definira
zadolžitve, ki jih mora vsak posamezen študent opraviti. Študent lahko svojo obremenitev in
napredek vizualno spremlja v spletni učilnici predmeta. (čas reševanja nalog, kvizov in ostalih
aktivnosti)
 Študij na FL UM temelji na uporabi IKT tehnologije, sistem študija t.i. Blend FL (razvit na FL UM)
vključuje vse vrste informacijsko komunikacijskih tehnologij, od videokonferenc, asinhrone in
sinhrone komunikacije med študenti in visokošolskimi učitelji in visokošolskimi sodelavci ter egradiv. Sistem je na voljo vsem študentom in učiteljem v računalniških učilnicah s 50 računalniki
na lokaciji v Celju in 30 na lokaciji v Krškem v javno dostopnih računalniških učilnicah.
 Za izvajanje e-izobraževanja se uporablja moodle.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je vprašal, ali je naše izvajanj e-študija še v skladu z akreditacijo, saj ne
uporabljamo več BLEND FLja, ker smo šli na univerzitetni Moodle, ni več merilca napredka, razmerja ani e-ur so spremenjena...
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da so v skladu s priporočili ECBE in ACBSP razmerja med a in e-urami
lahko individualno določena za različne predmete.
Dekan je povedal, da mora biti to naša odločitev, če nam tako ustreza, potem naj to ostane.
Prof. dr. Iztok Potrč je izpostavil, da je Moodle na UM za nas prednost, saj lastnega Moodla zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev ne moremo več razvijati.
Prof. dr. Maja Fošner je predlagala sprejem sklepa, s katerim Senat FL potrdi, da se e-študij zagotavlja
preko Moodla na UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM soglaša, da se e-študij, ki je vezan na akreditacijo študijskih programov Fakultete za
logistiko, zagotavlja preko sistema Moodle, ki je organiziran na Univerzi v Mariboru. Izvedba e-študija
poteka v okviru funkcionalnosti, ki jo omogoča trenutna verzija programa.
K točki 6 zapisnika 32. redne seje je izr. prof. dr. Borut Jereb predlagal, da bi bilo smiselno, da v
Programskem svetu FL UM sodeluje prodekanica za izobraževalno dejavnost.
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Dekan je povedal, da ni samo to, ampak da gre za študijski proces v povezavi s trgom.
Prof. dr. Maja Fošner je predlagala, da se prodekana za izobraževalno dejavnost vsaj vabi na seje
Programskega sveta FL UM, ne glede na osebo, ki je za to zadolžena.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je vprašal, zakaj to obravnavamo sedaj, ko je že vse sprejeto.
Dekan je odgovoril, da je to posvetovalni organ.
V nadaljevanju je prof. dr. Maja Fošner povedala, da pripravljamo poročilo za reakreditacijo ACBSP. To
akreditacijo imamo od leta 2009. S pripravo poročila je veliko dela, saj je poročilo zapleteno, izpolnjuje
se on-line, vse podatke je potrebno vnesti. Predstavnik ACBSPja ji je povedal, da se priprava poročila
obravnava na letni konferenci ACBSP, ki se je predstavniki FL nismo udeležili že dalj časa. Povedala je,
da ve, da je to zaradi finančnih sredstev in vprašala, ali se bomo v prihodnje udeležili kakšne mednarodne
konference ACBSP. Predlagala je, da se Senat FL opredeli do tega vprašanja. Mednarodne akreditacije
so lahko naša prednost, z njimi se lahko pohvalimo.
Dekan je povedal, da se je na PO FL UM postavilo vprašanje, zakaj potrebujemo mednarodne
akreditacije. Soglašal je s tem, da je mednarodna akreditacija naša prednost, ki pa stane. Povedal je, da
ne ve, kje dobiti vir, želi pa si, da ga zagotovimo.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da ni važno, kdo gre, važno je, da se vsaj enkrat na dve leti udeležimo
njihovega dogodka.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da se sam srečuje s težavo, ko je za nekatera vprašanja sam
zadolžen, na PO FL UM pa se tega ne potrdi, zato je sam v težkem položaju. Sam si želi mandata z vsemi
elementi, ki jih je potrebno določiti vnaprej.
Dekan je povedal, da smo imeli v prvih 6 mesecih letošnjega leta 105.000 EUR izgube, od tega približno
37.000 EUR na tržnih projektih.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da mora tisti tudi prevzeti odgovornost za to, da nekaj ni bilo
izvedeno, če ni sredstev.
Prof. dr. Tone Lerher je povedal, da bo potrebno prenehati z ukinjanjem. Zanima ga, koliko bi
mednarodne akreditacije lahko uporabili za promocijo vpisa na FL.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da to povemo vsem študentom na informativnih dnevih. Mogoče bi
bilo dobro, če bi to še bolj promovirali.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da si nikoli nismo postavili vprašanja, ali se izplača imeti mednarodne
akreditacije.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da to ni dovolj. Potrebno je biti aktiven, se udeleževati
dogodkov, samo podpora ni dovolj.
Prodekan za študentska vprašanja Igor Grofelnik je povedal, da na področju trženja FL, promocije in
uporabe Facebooka sam opaža, da imamo zelo veliko luknjo, dosti staršev sploh ne ve, da obstajamo,
Uporaba FB je zgrešena, kljub temu, da veliko omogoča. Fakulteta za management je polna.
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Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da smo se o tem pogovarjali tudi na KŠZ in dogovorili, da ŠS FL UM
pripravi predlog.
Prof. dr. Iztok Potrč je predlagal, da se za pripravo predloga zadolži študente.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da ima občutek, da se pogovarjamo o stvareh in osebah, ki jih
ni zraven.
Prof. dr. Maja Fošner je predlagala, da Senat FL sprejme sklep o akreditacijah in uporabi Facebooka.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša meni, da so to lahko načrti za prihodnje leto, vpis v študijsko leto
2016/2017 pa je končan.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da želi sklep glede akreditacije ACBSP, ne glede na to, kdo bo za to
zadolžen, saj sama meni, da je to pomembno vprašanje.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da to nič ne pomaga, če bo PO FL UM rekel, da ni denarja.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da se moramo vsaj vsake 3 leta udeležiti srečanja, ne glede na to, kdo
bo za to zadolžen in ponovno vprašala, ali fakulteta podpira akreditacijo ali ne.
Prof. dr. Iztok Potrč je rekal, da načeloma da, a ne za vsako ceno.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je rekel, da to nikoli ni bilo vprašanje.
Dekan je predlagal sprejem sklepa, da Fakulteta za logistiko to podpira, na naslednji seji pa bomo
obravnavali vprašanje oseb in načina.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da danes ne bi podprl akreditacije in predlagal, da najprej
določimo, za kaj bomo to imeli.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Senat FL UM podpira mednarodne akreditacije ACBSP in ECBE. Vodstvo fakultete do naslednje seje
Senata FL UM pripravi program, kako bomo uporabili akreditacije za promocijo vpisa v študijske
programe.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je potrebno imeti stalne stike s časopisi, to pri nas
pogreša.
Dekan je povedal, da ima Manca Zrinski, ki je zadolžena za promocijo, ogromno dela, smo pa odprti za
vse predloge in nove ideje. Glede nove šole za logistiko, ki začenja delovati v Rogaški Slatini, so bili
evalvatorji, med katerimi je bil izr. prof. dr. Branko Semolič in sam dekan, proti akreditaciji, vloga za
izdajo soglasja je bila 3 x zavrnjena. Program šole je kopija našega študijskega programa. Zasebne šole
ne morejo jemati naših programov in za izvajanje le-teh še dobiti javna sredstva.
Dekan je povedal, da bo sistem promocije na UM sedaj drugačen – mi sami bomo medijem ponujali
informacije, ki so pomembne za nas.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 4
Senat Fakultete za logistiko sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrjuje zapisnik 32. redne seje
Senata FL UM ter 9. in 10. dopisne seje Senata FL UM.

Ad 2) Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila predloge KŠZ FL UM, vključno s sklepi 24. redne seje,
ki je bila 26. 9. 2016.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je predlagal, da do naslednje seje Senata FL UM Strokovni kolegij FL UM
pripravi kalkulacije oziroma predloge, kako nadaljevati.
Dekan je povedal, da se bodo konzultacije za izredne študente izvajale v okviru rednih govorilnih ur
profesorjev ali asistentov, kar pomeni, da bodo za 4 ure konzultacij študenti 4 x prišli na govorilne ure.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da bomo študente o tem obvestili. To je podobno kot za ERASMUS
študente, za kar profesorji tudi niso posebej plačani.
Dekan je poudaril, da so redni in izredni študenti izenačeni. Izpostavil je problem študenta, ki ima zaradi
poškodbe glave hude težave pri študiju.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da je imela obisk dveh predstavnic podjetja Racio Celje glede
študentov s posebnimi potrebami, pri njih sta 2 naša študenta in vprašala, ali jim lahko posredujemo
podatke o naših študentih s posebnimi potrebami. Damjana Medved Arbeiter je povedala, da je to
možno s pisnim soglasjem študenta, na katerega se podatki nanašajo.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da je dobila informacijo, da je nekdo opozoril, da v mesecu
septembru ni bilo izpitnega roka za matematiko.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da to ne drži, izpitni roki so bili za vse predmete.
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklep KŠZ glede skupnega magistrskega študijskega programa.
Dekan je glede skupnega magistrskega študijskega programa povedal, da dekan EF Subotica prof. dr.
Aleksandar Grubor pride v Celje na razgovor o nadaljnjem sodelovanju. Po zadnjih informacijah je cena
izrednega študija previsoka. Mi imamo visoke stroške s prihodi v Novo Sad, zato je naš odgovor za
znižanje stroškov uvedba videokonference.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je KŠZ pripravila predlog razporeditve predmetov po katedrah.
Dekan je obrazložil prerazporeditev vsebin med Katedro za tehniško logistiko in Katedro za upravljanje
v logistiki in oskrbovalnih verigah.
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da je za uveljavitev spremembe potrebna sprememba
sistemizacije, za katero je potrebna tudi nova razporeditev delovnih mest in zaposlenih v katedrah, ki
se preoblikujejo, sprememba Statuta UM pa ni potrebna.
Dekan je povedal, da so v ozadju laboratoriji, v katere bomo razporedili študente za opravljanje IRDja.
Prof. dr. Iztok Potrč je vprašal kdo, poleg izr. prof. dr. Darje Topolšek, bo še v novi katedri.
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Dekan in izr. prof. dr. Irena Gorenak sta povedala, da bodo to tudi doc. dr. Matjaž Knez, dr. Marjan
Sternad, pred. Uroš Kramar.
Prof. dr. Tone Lerher je povedal, da se mu delo študentov v laboratorijih zdi smiselno, saj se tako
znebimo plagiatov.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da bi se študenti lahko že v začetku semestra porazdelili po
laboratorijih. Lahko naredimo manjše spremembe študijskih programov. KŠZ FL UM bo pripravila
predlog sprememb, to pa je vezano na načrt izobraževalne dejavnosti, ki ga je do 7. 10. 2016 potrebno
potrditi na seji Senata FL UM. Do 3. 11. moramo potrditi večje spremembe dodiplomskih študijskih
programov, do 16. 12. 2016 pa večje spremembe podiplomskih študijskih programov.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je pojasnil, da je IRD sedaj tak, kot je. Sam je imel uvodni 2 uri predavanj,
vprašanje pa je glede uspešnosti in kakovosti. Skupaj s skupino, ki je pripravljala primerjavo z ELA
standardi, bi IRD razdelili po katedrah in laboratorijih. Študenti bodo v laboratorijih naredili raziskavo,
ki jo bodo lahko nadgradili v diplomsko ali magistrsko delo.
Na podlagi predlogov 24. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v
Mariboru z dne 26. 9. 2016 je Senat Fakultete za logistiko soglasno sprejel naslednje sklepe:
SKLEP 5
Za izredne študente visokošolskega strokovnega programa Gospodarska in tehniška logistika za
študijsko leto 2016/2017 se Gospodarski modul 2 izvede v obliki 12 ur a-predavanj in 12 ur a-vaj ter
e-predavanj in e-vaj v okviru ur v skladu s predmetnikom.
SKLEP 6
Tehniški modul na univerzitetnem študijskem programu Logistika sistemov za študijsko leto
2016/2017 se izvede za redne in izredne študente skupaj. Urnik se pripravi tako, da se izvedejo
predavanja in vaje od 14.00 ure dalje.
SKLEP 7
Tehniški modul na Magistrskem študijskem programu Logistika sistemov za študijsko leto 2016/2017
se izvede za redne in izredne študente skupaj. Urnik se pripravi tako, da se predavanja in vaje izvedejo
od 17.00 ure dalje.
SKLEP 8
Mednarodni modul na magistrskem študijskem programu Logistika sistemov za študijsko leto
2016/2017 se izvede za redne in izredne študente skupaj. Urnik se pripravi tako, da se predavanja in
vaje izvedejo od 14.00 ure dalje.
SKLEP 9
Vojaški modul na magistrskem študijskem programu Logistika sistemov za študijsko leto 2016/2017
se izvede za redne in izredne študente skupaj. Urnik se pripravi tako, da se predavanja in vaje izvedejo
od 10.00 ure dalje.
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko soglaša s spremembo sistemizacije delovnih mest in potrdi naslednje
katedre:
Katedra za kvantitativno modeliranje v logistiki
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Katedra za tehniško logistiko
Katedra za trajnostno logistiko in mobilnost
Katedra za varnost in obrambno - vojaško logistiko
Katedra za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah

SKLEP 11
Senat Fakultete za logistiko potrdi predlog za razporeditev predmetov po katedrah.

Na podlagi predlogov 23. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v
Mariboru z dne 12.9.2016 je Senat Fakultete za logistiko soglasno sprejel:
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko se seznani s sklepom FŠZ FL UM o nadaljnjem sodelovanju z Ekonomsko
fakulteto Subotica.
SKLEP 13
V študijskem letu 2016/2017 se za redne študente določijo najmanj trije izpitni roki za posamezni
predmet v času izpitnih obdobij, določenih s študijskim koledarjem tako, da je v vsakem izpitnem
obdobju vsaj en izpitni rok za vsak predmet.
Na podlagi predlogov 4. izredne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v
Mariboru z dne 21.9.2016 je Senat Fakultete za logistiko soglasno sprejel:
SKLEP 14
Urnik predavanj in vaj za študijsko leto 2016/2017 se pripravi za vsak predmet v sklopu po 3 ure.
SKLEP 15
Posamezni modul na rednem študiju se izvede v celoti, v kolikor so si ga študenti izbrali.
SKLEP 16
Pri izvajanju modulov se izredni študenti v študijskem letu 2016/2017 pridružijo rednim študentom.
Predavanja in vaje se izvedejo praviloma v popoldanskem času.
SKLEP 17
V kolikor je pri posameznem predmetu na visokošolskem in univerzitetnem študijskem programu
Fakultete za logistiko v izredni študij vpisanih manj kot 5 študentov, se namesto predavanj in vaj
izvedejo konzultacije (4 ure konzultacij).
Konzultacije se bodo izvedle v okviru rednih govorilnih ur visokošolskih učiteljev in visokošolskih
sodelavcev 4 krat po eno uro.
SKLEP 18
Pedagoški proces za izredne študente 2. letnika magistrskega študijskega programa Logistika
sistemov se pri vseh predmetih izvede v obsegu 12 ur a-predavanj in 12 ur a-vaj.
SKLEP 19
Za prosta mesta na rednem in izrednem univerzitetnem in visokošolskem študijskem programu FL
UM se za študijsko leto 2016/2017 razpiše 3. prijavni rok.
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Ad 3) Kadrovski načrt za študijsko leto 2016/2017
Dekan je povedal, da nas je izbirnost pripeljala do neuravnoteženosti, saj se zaradi neizbire nekateri
izbirni predmeti sploh ne bodo izvajali. Za naslednje leto moramo izbirnost urediti drugače, tako da bo
sistem zagotavljal našim zaposlenim enakomerno in polno obremenitev z neposredno pedagoško
obveznostjo. Sicer je stanje ur porazno, ure manjkajo asistentom, profesorjem, pri tem je posebej
izpostavil izr. prof. dr. Boruta Jereba. Nekateri predmeti, kljub temu, da so načrtu, se ne bodo izvajali,
na primer Trgovinsko poslovanje, ki ga je izvajal dr. Marko Cedilnik.
Dekan je prebral sklep, ki ga je danes sprejela Katedra za tehniško logistiko in iz katerega izhaja, da
Katedra za tehniško logistiko podpira predloge za kadrovski načrt za študijsko leto 2016/17, da pa ne
vidi možnosti izvajanja vaj brez izvajalcev asist. Vaske Pejić in asist. dr. Blaža Šamca in predlaga vodstvu
fakultete, da oba asistenta ostaneta v kadrovskem načrtu.
Povedal je, da je z asist. dr. Blažem Šamcem možno skleniti pogodbo o zaposlitvi za nadaljevanje istega
dela samo za nedoločen čas in predlagal, da Senat FL to potrdi, z Vasko Pejič pa pogodbo za določen čas
v obsegu, ki ustreza planirani neposredni pedagoški obveznosti.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da meni, da je to izsiljeno. Na KKML so se držali
dogovorjenega, zato imajo posamezniki polne ure ali celo več, iz tega bo sledilo, da se bodo takšnim
izvajalcem ure vzele in se bodo s tem oblikovali novi predmeti.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da so tudi na njeni katedri dali stran vse zunanje izvajalce.
Prof. dr. iztok Potrč je povedal, da na KTL drugih asistentov nimajo. Opozoril je, da je na KTL piramida
narobe obrnjena. Če damo stran asistente, imamo 4 ljudi na vrhu, 5 pa spodaj.
Prof. dr. Maja Fošner je vprašala, zakaj kadrovskega načrta nismo potrdili že junija. Sama je predstojnike
katedre zaprosila za predloge in jih junija tudi prejela, sestavila je kadrovski načrt in ga vnesla v program,
nato pa to ni bilo več v njeni pristojnosti.
Dekan je povedal, da je kadrovski načrt v njegovi pristojnosti.
Prof. dr. Tone Lerher je povedal, da bi bilo potrebno upoštevati predloge katedre.
Dekan je povedal, da asistenta na tehniki nimamo.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je vprašala, kaj je s projektnim managementom, za asistentko je predvidena
Vaska Pejić, kar ni v skladu s predlogom katedre.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da je vaje pripravljen opraviti tudi on.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 20
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi predlog Kadrovskega načrta izvajalcev predavanj in vaj
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov Fakultete za logistiko za redni in izredni študij za
študijsko leto 2016/2017, ki vključuje tudi izvajalca asist. Vaska Pejić in asist. dr. Blaža Šamca.
O morebitnih manjših spremembah bo Senat Fakultete za logistiko odločal na naslednji seji.
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Ad 4) Volitve članov Programskega sveta FL UM
Dekan je povedal, da je s spremembo Pravilnika o sestavi in delovanju programskega sveta FL UM
Programski svet FL sedaj razširjen z dodatnim predstavnikom zainteresirane javnosti, ki ga na predlog
dekana izvoli Senat FL.
Predstavnike delodajalcev in zainteresirane javnosti je na 32. redni seji, ki je bila 29. 8. 2016, za
predstavnika delodajalcev v Programskem svetu FL UM izvolil: mag. Andreja Rihterja in Bojana Branka;
za predstavnika zainteresirane javnosti pa je izvolil kontraadmirala Renata Petriča.
Akademski zbor Fakultete za logistiko pa je na svoji 20. redni seji za predstavnika zaposlenih izvolil izr.
prof. dr. Ireno Gorenak in izr. prof. dr. Tomaža Krambergerja.
Dekan je predlagal, da Senat FL UM za dodatnega predstavnika zainteresirane javnosti izvoli prof. dr.
Livia Jakomina, ki se s kandidaturo strinja.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 21
Senat Fakultete za logistiko za predstavnika zainteresirane javnosti v Programskem svetu FL UM izvoli:
prof. dr. Livia Jakomina.

Ad 5) Poročilo delovne skupine o usklajenosti študijskih programov z ELA standardi
Na seji je k obravnavi te točke dnevnega reda prišel vodja delovne skupine pred. dr. Marjan Sternad, ki
je predstavil zaključke delovne skupine za VS, UN in MAG študijski program, kot so v gradivu za sejo.
Povedal je, da naslovov vsebin niso prevajali, zato so tudi v poročilo vključene v izvirnem besedilu.
Dekan je povedal, da bomo danes prejeli temeljno informacijo, nato pa bomo to vprašanje obravnavali
na Strokovnem kolegiju FL. Povedal je, da bo potrebno delati bolj z roko v roki. Če zaživijo laboratoriji,
bo ta sistem vplival na prepoznavnost FL. Predlagal je, da dr. Marjana Sternada povabimo tudi na sejo
SK, kjer bomo to obravnavali.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je opozorila, da se moramo zavedati, da PU ni isto kot raziskovalno delo.
Praktično usposabljanje je v osnovi namenjeno uvedbi v delo v organizaciji oziroma pri delodajalcu.
Dekan je povedal, da želi, da študenti praktični del opravijo v laboratoriju. Potrebno je, da študentom
zagotovimo dela, ki so vredna inženirjev.
Dr. Marjan Sternad je povedal, da delo v organizaciji ostane, samo nadaljevanje se vodi in spremlja v
laboratoriju na FL. Povedal je, da s tem tudi zmanjšamo možnosti plagiarizma.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je sprememba predmetov dopustna, ne smemo pa uvajati novih
obveznih predmetov, saj ne smemo povečevati števila kontaktnih ur.
Dekan je povedal, da lahko zmanjšamo število ECTS in kontaktnih ur za sedanje predmete in jih
namenimo za dodatne predmete.
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Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je število kontaktnih ur omejeno, s poročilom delovne skupine
smo se seznanili, za ostalo pa potrebujemo razmislek.
Prof. dr. Iztok Potrč je glede dela v laboratoriju povedal, da smo s tem že začeli. Glede IRDja pa je
povedal, da mora biti narejen, ko študent prinese dispozicijo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 22
Senat Fakultete za logistiko se seznani s poročilom delovne skupine o primerjavi študijskih programov
Fakultete za logistiko z ELA standardi.

Ad 6) Razno
6.1. Prošnja izr. prof. dr. Andrej Lisec
Dekan je povedal, da smo dobili vlogo izr. prof. dr. Andreja Lisca za izdajo soglasja za opravljanje
pedagoškega dela na Fakulteti za turizem. Izr. prof. dr. Andrej Lisec na FL nima predvidene polne
neposredne pedagoške obremenitve, zato je prav, da se dodatni obsega dela na FT plača s
poračunavanjem.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 23
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Andrej Lisec v študijskem letu 2016/2017 v okviru polne
neposredne pedagoške obveznosti izvaja pedagoško delo na Fakulteti za turizem pri predmetih
Logistika v turizmu (VS in UN) ter pri predmetu Logistika turističnih sistemov (MAG). Plačilo se izvede
v okviru poračunavanja med članicami UM.

Končano ob 15.15 uri.
Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter
Dekan Fakultete za logistiko UM
prof. dr. Bojan Rosi
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