Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 24. 10. 2016
Številka 133/16/DMA
ZAPISNIK
34. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 24. 10. 2016

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 24. 10. 2016 s pričetkom ob 11.30 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. dr. Tomaž Kramberger,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- prof. dr. Tone Lerher,
- doc. dr. Matjaž Knez,
- Luka Herman.
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, Anja Dolinar, Sara Salamun.
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. Dekan je predlagal naslednje spremembe dnevnega reda:
-

Razširitev 1. točke z zapisnikom 3. izredne seje Senata FL UM;
Umik 4. točke,
5. točka postane 4.
6. točka postane 5.
Nova 6. točka – volitve članov UO UM;
Nova 7. točka – dogovor o sodelovanju Omsk.

Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 33. redne, 11. in 12. dopisne seje ter 3. izredne seje Senata FL
UM;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Doktorske disertacije;
4. Terminski plan sej Senata FL in komisij za študijsko leto 2016/2017;
5. Prošnje zaposlenih;
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6. Volitve članov UO UM;
7. Dogovor o sodelovanju Omsk;
8. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 34. redne seje Senata Fakultete za logistiko UM
s spremembami in dopolnitvami.

Ad1) Obravnava in potrditev zapisnika 33. redne, 11. in 12. dopisne seje ter 3. izredne seje Senata FL
UM;
Damjana Medved Arbeiter je poročala o izvršitvi sklepov.
Neizvršen je sklep 3, ki je bil sprejet na 33. redni seji:
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.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je izvajanje v teku.

Vsi ostali sklepi 33. redne, 3. izredne ter 11. in 12. dopisne seje so izvršeni oziroma poslani v izvršitev.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrjuje zapisnik 33. redne seje Senata FL UM, 11.
in 12. dopisne seje ter 3. izredne Senata FL UM.

Ad 2) Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepe 25. redne seje Komisije za študijske zadeve
Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru z dne 17. 10. 2016 in predlagala Senatu FL potrditev.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
V študijskem letu 2016/2017 se za izredne študente 3. letnika Visokošolskega strokovnega programa
Gospodarska in tehniška logistika študijski proces izvede v obliki 12 ur a-predavanj in 12 ur a-vaj ter
e-predavanja in e-vaje v okviru ur v skladu s predmetnikom.
SKLEP 4
V študijskem letu 2016/2017 se za izredne študente študijski proces izvede v obliki 4 ure a-predavanj
in 4 ure a-vaj v kolikor je pri posameznem predmetu več kot 5 študentov.
SKLEP 5
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Izbirni predmet Strokovno komuniciranje v nemško govorečem okolju na magistrskem študijskem
programu Logistika sistemov se v študijskem letu 2016/2017 izvede v letnem semestru.
SKLEP 6
Senat Fakultete za logistiko soglaša z uvedbo obrazca za evidenco izvedbe izbranega predmeta za
študente na Erasmus+ izmenjavi.

Ad 3) Doktorske disertacije
Dekan je predstavil sklep in predlog KZRZ FL UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 7
Senat Fakultete za logistiko imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije kandidatke Vaske Pejić,
z naslovom: Model načrtovanja vitke in zelene notranje logistike, v sestavi:
1. red. prof. dr. Iztok Potrč, FL UM, predsednik,
2. izr. prof. dr. Andrej Lisec, FL UM, somentor/član,
3. izr. prof. dr. Goran Đukić, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of
Zagreb, član,
4. izr. prof. dr. Darja Topolšek, FL UM, članica.

Ad 4) Terminski plan sej Senata FL UM in komisij Senata FL UM
Damjana Medved Arbeiter je predstavila predlog terminskega plana, ki je bil pripravljen glede na
termine sej Senata UM in za seje komisij pa v skladu s predlogi predsednikov komisij.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko sprejme terminski plan sej Senata Fakultete za logistiko in stalnih komisij
za študijsko leto 2016/2017.

Ad 5) prošnje zaposlenih
5.1. Prošnja pred. Uroša Kramarja
Dekan je povedal, da smo dobili vlogo pred. Uroša Kramarja za izdajo soglasja za opravljanje
pedagoškega dela na Fakulteti za organizacijske vede.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9
Senat FL UM soglaša, da pred. Uroš Kramar v študijskem letu 2016/2017 v okviru polne neposredne
pedagoške obveznosti izvaja pedagoško delo na Fakulteti za organizacijske vede pri predmetih
Metode in tehnike planiranja (VS) in Predvidevanje, planiranje in operativno vodenje poslovanja (UN).
Plačilo se izvede v okviru poračunavanja med članicami UM.
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5.2. Prošnje izr. prof. dr. Irene Gorenak, prof. dr. Maje Fošner in doc. dr. Matjaža Kneza
Dekan je povedal, da so prošnje je za izdajo soglasja za izvajanje dodatnega dela v skladu s kadrovskim
načrtom na FL vložili: izr. prof. dr. Irena Gorenak, prof. dr. Maja Fošner in doc. dr. Matjaž Knez.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Irena Gorenak v študijskem letu 2016/2017 za izvajanje
dodatnega pedagoškega dela na FL UM na rednem in izrednem študiju v skladu s potrjenim
kadrovskim načrtom za izvajanje študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje sklene pogodbo o zaposlitvi
za dopolnilno delo v obsegu do 20 % polnega delovnega časa.
SKLEP 11
Senat FL UM soglaša, da doc. dr. Matjaž Knez v študijskem letu 2016/2017 za izvajanje dodatnega
pedagoškega dela na FL UM na rednem in izrednem študiju v skladu s potrjenim kadrovskim načrtom
za izvajanje študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje sklene pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo
v obsegu do 20 % polnega delovnega časa in podjemno pogodbo v obsegu do 1/3 polnega delovnega
časa.
SKLEP 12
Senat FL UM soglaša, da prof. dr. Maja Fošner v študijskem letu 2016/2017 za izvajanje dodatnega
pedagoškega dela na FL UM na rednem in izrednem študiju v skladu s potrjenim kadrovskim načrtom
za izvajanje študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje sklene podjemno pogodbo v obsegu do 1/3
polnega delovnega časa.

Ad 6) Volitve članov UO UM
Dekan je povedal, da je rektor UM zaradi izteka mandata v mesecu februarju 2017 sprejel sklep o
razpisu volitev za člane Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst delavcev, ki opravljajo
visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov UM.
Fakulteta za logistiko mora podati predlog za 2 kandidata za člana volilnega odbora FL iz vrst delavcev,
ki opravljajo visokošolsko dejavnost.
Dekan je predlagal asist. Bojan Rupnika in asist. Benjamina Marcena.
Senat FL UM je soglasno sprejel :
SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko UM predlaga:
1. asist. Bojana Rupnika,
2. asist. Benjamina Marcena,
za člana volilnega odbora Fakultete za logistiko iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost.

Ad 7) Dogovor o sodelovanju Omsk
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Prodekan za kakovost in mednarodno sodelovanje izr. prof. dr. Borut Jereb je predstavil predlog
dogovora o sodelovanju z Univerzo v Omsku. Povedal je, da je do sedaj o sklenitvi sporazuma odločal
Senat UM, sedaj pa predhodno od tem odloča tudi Senat FL. Predlagal je, da podpremo to sodelovanje
in predlog posredujemo na rektorat.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 14
Senat FL UM soglaša s sklenitvijo dogovora o sodelovanju z Univerzo v Omsku.

Ad 8) Razno
Dekan je povedal, da nas je koordinator za ERASMUS+ doc. dr. Matevž Obrecht seznanil s postopkom v
primeru, da udeleženec izmenjave očitno ne zna angleškega jezika. V tem primeru ga je potrebno
napotiti na UM, kjer ga bodo preverili in v primeru negativnega oziroma nezadostnega rezultata poslali
domov.
To je problem, kar je potrdil tudi prof. dr. Iztok Potrč, ki se lahko pri skupinskem delu študentov do neke
mere tudi prikriva.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da lahko omejimo predmete, ki jih ponujamo ERASMUS+
študentom. Problem so tudi študenti, ki na svoji matični univerzi niso bili uspešni, zato se vpišejo v
ERASMUS+ in s tem želijo zaključiti letnik.
Dekan je povedal, da se je Strokovni kolegij FL že večkrat sestal na temo kadrovskega načrta.
Pripravljamo spremembe študijskih programov. Z vsemi pedagoškimi načrtujemo sestanek, na katerem
bomo predstavili spremembe. Študij mora biti dovolj atraktiven, vključiti je potrebno čim več pripomb,
ki so bile dane v zvezi z ELA standardi. Pred. dr. Marjan Sternad in sodelavci so obdelali predloge ki so
bili oddani v skrinjico.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da smo bili s strani Komisije za TDOUM pozvani k izpolnitvi vprašalnika
o trajnostnem ravnanju FL, ki sta ga izpolnila skupaj z Damjana Medved Arbeiter.
Doc. dr. Matjaž Knez je predstavil Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in
razvoj in predlagal, da FL za nabave, ki so povezane z raziskavami in razvojem uveljavlja davčne olajšave.
Dekan se je zahvalil za pobudo in povedal, da bomo preverili.
Dekan je podal informacije o izvedbi študentskega simpozija. Najprej smo zaradi varnostnih razlogov
odpovedali simpozij v Turčiji. S tem je tudi zanimanje za udeležbo upadlo. Sam je predlagal, da bi se
dobili vsaj vodje teh članov. Z nadaljevanjem tega sistema se kažejo težave.
Zaključeno ob 12.45.

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