Celje, 18. 2. 2013
Številka: 27/2013/DMA
ZAPISNIK
33. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 14. 2. 2013
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 14. 2.
pričetkom ob 13.00 uri v sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.
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Prisotni člani Senata FL UM:
- izr. prof. dr. Bojan Rosi,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- red. prof. dr. Maks Oblak,
- doc. dr. Borut Jereb,
- Marko Cedilnik, univ. dipl. prav., mag. inž. log.,
- red. prof. dr. Iztok Podbregar,
- izr. prof. dr. Maja Fošner,
- Tina Cvahte.
Odsotni:
- Ernest Rajh,
- Gašper Koželj Zevnik.
Ostali prisotni:
- Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.,
- Doc. dr. Tomaž Kramberger.
Dekan izr.prof. dr. Bojan Rosi (v nadaljevanju: dekan) je v uvodu pozdravil navzoče.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 32. redne seje Senata FL
UM;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Predlog za imenovanje nadomestnega člana Komisije za ocenjevanje
kakovosti UM;
4. Predlog za imenovanje prodekana za izobraževalno dejavnost FL UM za
naslednje mandatno obdobje;
5. Doktorske disertacije;
6. Razno.

1

Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 33. redne seje Senata
Fakultete za logistiko UM.

Ad 1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 32. redne seje Senata FL
UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe iz zapisnika in poročala o realizaciji.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 32. redne
seje Senata FL UM.

Ad2) Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
Prodekanica izr. prof. dr. Maja Fošner je predstavila predloge KŠZ FL UM.
Damjana Medved Arbeiter je predlagala, da se v sklep o priznavanju izpitov doda,
da je izvajalec pristojen za podajo strokovnega mnenja v primeru daljše odsotnosti
izvajalca, pri tem pa je daljšo odsotnost potrebno razlagati v smislu, da odsotnost
nosilca, zaradi katere poda strokovno mnenje izvajalec, ne omogoča izdaje odločbe
v zakonsko določenem roku 30 dni.
V nadaljevanju je prodekanica seznanila člane Senata FL UM s sklepi, ki jih je
sprejel Senat UM glede števila kontaktnih ur. Povedala je, da je je KŠZ FL UM
imenovala delovno skupino za pregled študijskih programov FL UM.
Doc. dr. Borut Jereb je povedal, da so ta pregled na Katedri za vojaško logistiko že
opravili.
Prof. dr. Maks Oblak je predlagal, da se predmeti razdelijo na temeljne, posebne in
strokovne.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je vprašanje, kaj je logistika kot
znanost, rešeno, to je potrdil tudi Senat UM s potrditvijo izvolitvenih področij.
Vprašanje, kaj je logistika po vsebini, pa bi lahko rešili s pomočjo standardov ELA.
Prof. dr. Iztok Podbregar je povedal, da želi, da se definira, kaj je to podvajanje.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da so na komisiji to razumeli tako, da gre
za podvajanje, če dva profesorja predavata isto snov.
Prof. dr. Iztok Podbregar je povedal, da je razlika, če dva nosilca ali izvajalca
predavata isto snov na različen način ali celo različno razlagata.
Doc. dr. Borut Jereb je povedal, da so primerjali vsebine iz istega nivoja in sicer na
nivoju podnaslova.
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Izr. prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je potrebna diferenciacija med VS in UN,
na to so opozorili tudi NAKVIS in ECBE.
Prof. dr. Maks Oblak je povedal, da je treba povedati, česa na VS v primerjavi z UN
nimajo.
Dekan je povedal, da se strinja, da je potrebno odpraviti podvajanje na nivoju
univerze. Sami moramo pregledati vsebine znotraj študijskih programov FL UM,
odpraviti morebitna podvajanja in jih nadomestiti z manjkajočimi vsebinami.
Poudariti je potrebno vsebine, ki jih drugi ne obvladujejo.
Problem je na primer področje gospodarske logistike, kjer nimamo kadra, ki bi
lahko predaval ali delal na tej vsebini. Dodaten problem so predmeti, ki so bili
postavljeni od starejših nosilcev, ki ne sodelujejo več s FL UM.
Dekan je povedal, da ni FL tista, zardi katere se izvaja ta pregled, da so bolj
problematične nekatere druge fakultete.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3:
V postopku priznavanja opravljenih izpitov v okviru Univerze v Mariboru na
podlagi vloge študenta in predloženih dokazil poda strokovno mnenje praviloma
nosilec predmeta, v primeru daljše odsotnosti nosilca pa lahko tudi izvajalec
predmeta v študijskem letu, v katerem je vloga za priznavanje izpita vložena.
SKLEP 4:
Komisija za študijske zadeve FL UM na podlagi veljavnega Pravilnika o
preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru in
mnenja
nosilca/izvajalca predmeta odloča o
priznavanju obveznosti in
izpitov,
opravljenih v okviru študijskih programov na Univerzi v Mariboru in v ostalih
primerih, razen v primerih, ko so študenti opravili obveznosti na podlagi
vnaprej podpisanega učnega sporazuma v okviru študijskih izmenjav doma ali v
tujini. Ta sklep se izvaja od 15. 2. 2013 dlje.
Študentu se zaračuna
veljavnim cenikom.

stroške za izdajo sklepa oziroma odločbe v skladu z

SKLEP 5:
S pričetkom poletnega semestra študijskega leta 2012/2013
dalje) se ukinejo papirnate prijavnice na izpite.

(od 25. 2. 2013

Referat za študentske zadeve v skladu z veljavnim Pravilnikom o preverjanju in
ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru na podlagi skupnega zapisnika o
izpitnem roku vnese rezultate izpitnega roka v uradno evidenco.
Ad 3) Predlog za imenovanje nadomestnega člana KOK UM
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Dekan je povedal, da bo nadomestna članica Komisije za ocenjevanje kakovosti
Univerze v Mariboru Sonja Mlaker Kač predvidoma dalj časa odsotna z dela in
predlagal, da za čas njene odsotnosti Senat Fakultete za logistiko UM imenuje dr.
Matjaža Kneza za nadomestnega člana Komisije za ocenjevanja kakovosti UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5:
Senat Fakultete za logistiko UM imenuje dr. Matjaža Kneza za nadomestnega
člana Komisije za ocenjevanje kakovosti UM.

Ad 4) Predlog za imenovanje prodekana za izobraževalno dejavnost na FL UM za
naslednje mandatno obdobje
Dekan je predstavil postopek imenovanja prodekana za izobraževalno dejavnost.
Povedal je, da smo na podlagi Sklepa o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja
prodekana za izobraževalno dejavnost FL UM prejeli eno prijavo s kandidaturo izr.
prof. dr. Maje Fošner. Dekan je predstavil vlogo kandidatke in njen program dela.
Prof. dr. Maks Oblak je vprašal, kakšno sodelovanje je predvideno z Rusijo.
Izr. prof. dr. Maja Fošner je povedala, da se bosta s prodekanom doc. dr.
Krambergerjem v marcu 2013 udeležila njihove konference. Sodeloval bo tudi doc.
dr. Borut Jereb. V sodelovanju s SIBSAU pripravljamo skupen študijski program ali
vseživljenjsko učenje.
Prof. dr. Maks Oblak je povedal, da je program dela kandidatke vzorno pripravljen.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6:
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša, da se izr. prof. dr. Maja Fošner imenuje
za prodekanico Fakultete za logistiko za izobraževalno dejavnost za mandatno
obdobje od 17. 5. 2013 do 16. 5. 2017.

Ad 5) Doktorska disertacija
Doc. dr. Tomaž Kramberger je predstavil problematiko postopka prijave teme
doktorske disertacije mag. Leona Grašiča. Kandidat je umaknil predhodno vlogo in
4. 2. 2013 vložil novo vlogo. Vlogo je obravnavala Katedra za gospodarsko logistiko,
ki je potrdila prijavo teme doktorske disertacije mag. Leona Grašiča, mentorja,
somentorja ter komisijo za oceno teme. Vlogo je obravnavala Komisija za
znanstveno raziskovalne zadeve FL UM, ki je potrdila prijavo teme, predlaganega
mentorja, somentorja in komisijo za oceno teme. Prodekan je predlagal, da Senat
FL UM obravnava prijavljeno temo.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 7:
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi prijavo teme doktorske disertacije
kandidata mag. Leona Grašiča z naslovom »Vrednotenje stroškov uporabe vozil v
vojaški logistiki« pod mentorstvom izr. prof. dr. Bojana Rosija in somentorstvom
red. prof. dr. Maksa Oblaka.
SKLEP ŠT. 8:
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi komisijo za oceno teme doktorske
disertacija kandidata mag. Leona Grašiča z naslovom »Vrednotenje stroškov
uporabe vozil v vojaški logistiki« v sestavi:





predsednik: red. prof. dr. Iztok Podbregar,
član/mentor: izr. prof. dr. Bojan Rosi,
član/somentor: red. prof. dr. Maks Oblak,
član: red. prof. dr. Edvard Govekar, FS UL.

Ad 6) Razno
6.1. Kadrovski načrt
Izr. prof. dr. Maja Fošner je predlagala spremembe kadrovskega načrta.
Diplomski seminar za VS in UN v obsegu 2 x 3 ure bo izvedel izr. prof.dr. Bojan Rosi,
ki je povedal, da bo navedeno pedagoško obveznost izvedel brez plačila.
Izvajalki Vaski Pejić se doda 24 a in 24 e ur vaj pri praktičnem usposabljanju, ki jih
bo izvedla namesto odsotne asistentke Sonje Mlaker Kač.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, je je imela učna enota po starem programu
375 ur. Imamo še nekaj študentov, ki so v tem študijskem letu po starem programu
prvič vpisani v 3. letnik.
Prof. dr. Maks Oblak je povedal, da je potrebno asistente razbremeniti.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9:
V kadrovski načrt izvajalcev študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje Fakultete
za logistiko UM za redni in izredni študij za študijsko leto 2012/2013 po
predmetih, sprejet s sklepom št. 7 na 30. redni seji Senata FL UM, spremembe in
dopolnitve sprejete s sklepom 11 na 31. redni seji, se vključijo naslednje
spremembe in dopolnitve:
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-diplomski seminar na VS študijskem programu, izr. prof. dr. Bojan Rosi, 3 ure
predavanj;
-diplomski seminar na UN študijskem programu, izr. prof. dr. Bojan Rosi, 3 ure
predavanj;
- praktično usposabljanje na VS študijskem programu, asist. Vaska Pejić, 48 ur
vaj (24 ur a-vaj, 24 ur e-vaj).

6.2.
Dekan je podal informacije o obravnavi na seji Kolegija dekanov UM, ki je bila 7. 2.
2013. Rektor UM je javno umaknil predlog za reorganizacijo UM in združitev v 5 – 7
fakultet.
6.3.
Prof. dr. Iztok Podbregar je članom Senata FL UM povedal o spletni strani rektorja
Univerze v Mariboru, ki je namenjena pravilnemu informiranju zaposlenih.

Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter

Dekan Fakultete za logistiko
Izr. prof. dr. Bojan Rosi

Popravek sklepa, sprejet na 34. redni seji Senata FL UM 28. 2. 2013
SKLEP 5a:
Senat Fakultete za logistiko UM imenuje dr. Matjaža Kneza za nadomestnega
člana Komisije za ocenjevanje kakovosti UM.
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