Celje, 28. 2. 2013
Številka: 36/2013/DMA
ZAPISNIK
34. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 28. 2. 2013
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 28. 2.
pričetkom ob 13.00 uri v sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.

2013

s

Prisotni člani Senata FL UM:
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- red. prof. dr. Maks Oblak,
- izr. prof. dr. Maja Fošner,
- Tina Cvahte,
- Ernest Rajh,
- Gašper Koželj Zevnik.
Odsotni:
- izr. prof. dr. Bojan Rosi,
- doc. dr. Borut Jereb,
- Marko Cedilnik, univ. dipl. prav., mag. inž. log.,
- red. prof. dr. Iztok Podbregar.
Ostali prisotni:
- Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.,
- Doc. dr. Tomaž Kramberger.
Prodekanica izr. prof. dr. Maja Fošner (v nadaljevanju: prodekanica) je v uvodu
pozdravila navzoče in povedala, da je dekan izr. prof. dr. Bojan Rosi zaradi bolezni
odsoten in da bo po njegovem pooblastilu vodila to sejo Senata FL UM.
Seja je sklepčna, od 10 članov je prisotnih 6.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 33. redne seje Senata FL
UM;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Razpis za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2013/2014
4. Poslovno poročilo za leto 2012;
5. Habilitacije;
6. Mednarodno delovanje Fakultete za logistiko do leto 2020;
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7. 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.

Ad 1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 33. redne seje Senata
FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe zapisnika in poročala o izvršitvi
sklepov. Pri tem je povedala, da je prišlo pri številčenju sklepov do napake, tako da
sta v zapisniku 2 sklepa z zaporedno številko 5 in predlagala, da se 2. zaporedni sklep
s številko 5 preštevilči v 5 a.
POPRAVEK SKLEPA 5 a:
Senat Fakultete za logistiko UM imenuje dr. Matjaža Kneza za nadomestnega
člana Komisije za ocenjevanje kakovosti UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 33. redne
seje Senata FL UM s popravkom zaporedne številke drugo oštevilčenega sklepa
št. 5 v 5 a.

Ad2) Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
Prodekanica izr. prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog KŠZ sklep št. 4, sprejet
na 43. redni seji KŠZ. Povedala je, da je namen ureditve, da se študentu določi
skrajni rok za prijavo teme zaključnega dela v tem, da se pospeši zaključek
študija.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da če bomo rok za prijavo teme določili
pred zaključkom študijskega leta, bo to pripeljalo do dodatnega obsega dela. Rok
za veljavnost teme na dodiplomskem študiju je konca študijskega leta, kdor do
takrat ne diplomira, pa lahko zaprosi za podaljšanje, kar se bo zgodilo študentom, ki
bodo prijavljali temo na koncu študijskega leta.
Prodekanica je povedala, da je bila o tej temi zelo živahna razprava na seji KŠZ FL
UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3:
Študent je dolžan v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora
diplomskega dela na dodiplomskem študijskem programu ter Pravilnikom o
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postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu 2.
Stopnje FL UM
ob soglasju predvidenega mentorja prijaviti temo dela
najkasneje do konca zadnjega semestra 3. letnika
dodiplomskega študija
oziroma do konca zadnjega semestra 2. letnika magistrskega študija.

Ad 3) Razpis za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu
2013/2014
Prodekanica je predstavila predlog besedila razpisa za vpis v podiplomske študijske
programe FL UM v študijskem letu 2013/2014.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 4:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme besedilo razpisa za vpis v magistrski
študijski program Logistika sistemov za študijsko leto 2013/2014.
SKLEP 5:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme besedilo razpisa za vpis v doktorski
študijski program Logistika sistemov za študijsko leto 2013/2014.

Ad 4) Poslovno poročilo za leto 2012
Damjana Medved Arbeiter je
logistiko za leto 2012.

predstavila vsebinski del letnega

Fakultete za

Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6:
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi letno poročilo Fakultete za logistiko za
leto 2012.

Ad 5) Habilitacije
Prodekanica je povedala, da smo iz UM prejeli predhodno soglasje in strokovna
poročila za izvolitev kandidatke mag. Brigite Gajšek v naziv višja predavateljica
za predmetni področji: »Gospodarska logistika« in »Tehniška logistika« in strokovno
poročilo za izvolitev Benjamina Marcena v naziv asistent za predmetno področje
»Računsko intenzivne metode in aplikacije v logistiki«.
Prodekanica je predlagala, da Senat FL UM imenuje komisijo za izvedbo volitev.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 7 :
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- izr. prof. dr. Irena Gorenak kot predsednica komisije,
- prof. dr. Maks Oblak kot član,
- Gašper Koželj Zevnik kot član.
Izvedle so se tajne volitve mag. Brigite Gajšek v naziv.
Po opravljenih volitvah je

prodekanica razglasila:

SKLEP 8:
Mag. Brigita Gajšek se izvoli v naziv višja predavateljica za predmetni
področji »gospodarska logistika« in »tehniška logistika« za dobo petih let.
Izvedle so se tajne volitve Benjamina Marcena.
Po opravljenih volitvah je

prodekanica razglasila:

SKLEP 9:
Benjamin Marcen se izvoli v naziv asistent
za predmetno področje
»računsko intenzivne metode in aplikacije v logistiki za dobo treh let.

5.3. dr. Zvonko Kremljak
Prodekanica je povedala, da smo iz UM prejeli obvestilo, da je dr. Zvonko Kremljak
vložil vlogo za izvolitev v naziv docent, prvič za predmetno področje »logistika
(tehnika). Vloga je bila 16. 1. 2013 posredovana predstojniku Katedre za tehniško
logistiko s prošnjo, da katedra poda predlog za imenovanje poročevalcev, vendar do
današnjega dne predloga katedre nismo prejeli.
Ne glede na to, da predloga katedre nismo prejeli, je Senat FL UM
imenovati poročevalce.

dolžan

Prodekanica je povedala, da zaenkrat ne načrtujemo zaposlitve dr. Kremljaka, ne
glede na to, pa smo dolžni izvesti postopek.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 10 :
Senat Fakultete za logistiko imenuje komisijo za pripravo strokovnega
poročila o izpolnjevanju pogojev kandidata dr. Zvonka Kremljaka za
izvolitev v naziv docenta za predmetno področje logistika (tehnika) v
sestavi:
- dr. Tone Lerher, FS UM, izredni profesor za predmetno področje
»tehniška logistika« (do 13. 10. 2016) kot predsednik komisije,
- dr. Darja Topolšek, FL UM. docentka za predmetno področje »tehniška
logistika (do 29. 6. 2016) kot članica,
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- dr. Tomaž Kramberger, FL UM,
docent za predmetno področje
»računsko intenzivne metode in aplikacije v logistiki« (do 8. 10. 2015) kot
član,
- dr. Marko Hočevar, Ekonomska fakultete Univerze v Ljubljani, redni
profesor za predmetno področje »računovodstvo in revizija« (neomejeno)
kot član;
- dr. Andrej Lisec, FL UM, izredni profesor za predmetno področje
»tehniška logistika« (do 23. 8. 2017 ) kot dodatni član.

Ad 6) Mednarodno delovanje Fakultete za logistiko do leta 2020
Prodekanica je predstavila sklepe, ki jih je Senat UM sprejel na 17. redni seji dne
29. 1. 2013.
Predlagala, je da bi Senat FL UM imenoval dr. Matjaž Kneza za koordinatorja za
mednarodno sodelovanje. Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da je vprašanje,
ali je za koordinatorja primerno dati nekoga, ki se sicer s tem področjem ne ukvarja
in predlagala, da se pozanimamo, kaj so naloge koordinaroja.
Prodekanica je predstavila programe mednarodnega sodelovanja, ki jih je pripravila
Fakulteta za logistiko UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 11:
Senat Fakultete za logistiko
UM
sodelovanja Fakultete za logistiko UM.

potrdi

Mednarodne programe

Ad 7) Razno
Prodekanica je člane Senata seznanila s tem, da načrtujemo okroglo mizo za
študente o študijskih programih, raziskovalne delu in aktualni problematiki
študentov na FL.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da Karierni center organizira predavanje
na temo Uvod v podjetništvo. Povedala je tudi, da se pripravlja nov razpis za
delovanje kariernih centrov, na katerega se bo prijavila tudi UM, zato računamo, da
se bo delovanje kariernega centra nadaljevalo.
Prodekanica je predlagala, da Senat FL UM obravnava
kadrovskega načrta.

manjšo spremembo

Prof. dr. Maks Oblak je vprašal, ali je dovoljeno obravnavati kadrovski načrt pod
točko razno. Damjana Medved Arbeiter je povedala, če člani Senata FL UM s tem
soglašajo, je to dovoljeno.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 11:
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, dopolnjen 3.
12. 2012 se vključijo naslednje spremembe in dopolnitve:
- Varnost v logističnih procesih (VS)- 6 ur predavanj in 3 ure vaj namesto mag.
Janeza Žirovnika izvede prof. dr. Iztok Podbregar.

Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter

Po pooblastilu dekana
Fakultete za logistiko
Izr. prof. dr. Maja Fošner
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