Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 15. 12. 2016
Številka 176/16/DMA
ZAPISNIK
37. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 15. 12. 2016
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 15. 12. 2016 s pričetkom ob 10.00 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. dr. Tomaž Kramberger,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- doc. dr. Matjaž Knez,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- Tadej Bratina,
- Luka Herman.
Odsotni člani Senata FL UM: prof. dr. Tone Lerher, Mark Kmetec.
Ostali prisotni: asist. Vaska Pejić, 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. Dekan je povedal, da smo naknadno prejeli gradivo
za reakreditacijo ECBE in predlagal, da se dnevni red razširi z novo točko 3. reakreditacija ECBE, ostale
točke dnevnega reda pa se ustrezno preštevilčijo.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 36. redne seje Senata Fakultete za logistiko;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Reakreditacija ECBE;
4. Predstavniki študentov v Senatu FL UM in stalnih komisijah Senata FL UM;
5. Habilitacije;
6. Doktorske disertacije;
7. Gostujoči strokovnjaki;
8. Prošnje zaposlenih;
9. Razno.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme razširjen dnevni red 37. redne seje Senata Fakultete za
logistiko UM.

Ad1) Obravnava in potrditev zapisnika 36. redne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je poročala o izvršitvi sklepov. Vsi sklepi so izvršeni.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrjuje zapisnik 36. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Predlogi KŠZ FL UM
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepe 26. redne seje KŠZ FL UM.
Po predstavitvi predloga sprememb magistrskega študijskega programa je doc. dr. Matjaž Knez vprašal,
namesto katerega predmeta se uvaja predmet Management življenjskega cikla oskrbovalnih verig.
Prof. dr. Maja Fošner mu je odgovorila, da je to namesto predmeta Management oskrbovalnih verig.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da gre za njegove predmete, sam ni dal nobenih predlogov, sedaj pa
gredo predmeti drugam. Nima nič proti spremembam, ni pa mu prav, da je bil izključen.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da so bili predstojniki kateder pozvani, da pripravijo spremembe na
magistrskem in doktorskem programu. Po informacijah, ki jih ima, so imeli predstojniki sestanke
kateder, zato predvideva, da je bilo to usklajeno, tako je bilo predstavljeno tudi na Strokovnem kolegiju
FL. Nosilec predmeta Management oskrbovalnih verig je bil prof. dr. Vojko Potočan, sedaj pa je
predlagan doc. dr. Matevž Obrecht.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da ne vidi problema in da lahko to sama rešita, sicer pa da
smo o tem razpravljali že na prejšnji seji Senata FL.
Doc. dr. Matjaž Knez je rekel, da je pričakoval drugačno vsebino.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da moramo gradivo jutri poslati na UM, zato moramo vprašanja
razrešiti danes. O spremembah se pogovarjamo že dlje časa, vsi so bili vključeni, zato jo čudi, da doc.
dr. Knez s tem ni seznanjen.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger in doc. dr. Matjaž Knez sta soglašala, da se vse potrdi in se nato doc. dr.
Matevž Obrecht in doc. dr. Matjaž Knez pogovorita o tem.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 3
Senat Fakultete za logistiko sprejme spremembe magistrskega študijskega programa 2. Stopnje
Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, ki se uporabljajo od študijskega leta
2017/2018 dalje.
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila razpis za vpis. Povedala, je, da je usmeritev UM, da se poveča število
vpisnih mest za tujce. Že sedaj dobivamo telefonske klice iz tujine, zato je predlagala, da na doktorskem
študiju povečamo število vpisnih mest za 2 mesti.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je opozoril, da moramo urediti način študija tujcev. Oni ne delajo izpitov
pri nas.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da tujci na dr. študij velikokrat pridejo z opravljenimi izpiti in tudi
doktorirajo drugje.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je opozoril, da se ves čas pogovarjamo, da bomo zaostrili pogoje za dr.
študij, zato ne moremo dopustiti nižjega nivoja za tujce.
Dekan je predstavil nove usmeritve za organizacijo doktorskega študija skozi doktorsko šolo UM, pogoji
za mentorje in študente se bodo zaostrili, kar bo vplivalo na dvig kakovosti.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 4
V razpisu za vpis v doktorski študijski program FL za študijsko leto 2017/2018 se število vpisnih mest
za tujce dvigne na 5.
SKLEP 5
Senat Fakultete za logistiko potrdi besedilo razpisa za vpis v podiplomski študijski program 2. stopnje
Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2017/2018.
SKLEP 6
Senat Fakultete za logistiko potrdi besedilo razpisa za vpis v podiplomski študijski program 3. stopnje
Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2017/2018.

Dekan je povedal, da letos ne bomo izvajali skupnega magistrskega študijskega programa z Ekonomsko
fakulteto Subotica in da tega tudi nismo vključili v razpis za prihodnje študijsko leto. Predstavniki EF
Subotica so bili na obisku, dogovoril smo se, da se izvajanje programa ustavi. 3 leta od zadnjega
študijskega leta, v katerem se je skupni magistrski študijski program še izvajal, smo v skladu s pogodbo
zavezani, da izvajamo izpite, zaključna dela, mentorstva in ostalo. Mi smo svoje izpolnili, dobili smo
plačilo in imamo čiste račune. Žal nam je, da se je to ustavilo, saj je to nekaj pomenilo za FL v smislu
dodatnih finančnih sredstev, hkrati je to bil edini program na UM in tudi v Srbiji.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 7
Senat Fakultete za logistiko soglaša, da se skupni magistrski študijski program Logistika sistemov v
ekonomiji v študijskem letu 2016/2017 zaradi premajhnega števila prijavljenih študentov ne bo
izvajal in da se za študijsko leto 2017/2018 ne razpiše.
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Ad 3) Reakreditacija ECBE
Asist. Vaska Pejić je predstavila poročilo za reakreditacijo ECBE, ki ga moramo oddati do 19. 12. 2016.
Poročilo je zelo obsežno in vsebuje: osnovne podatke o instituciji, kontaktne podatke ter celotno
dokumentacijo o FL s prilogami, zgodovinski pregled, vizijo, vodstvo, vse o programih, ki jih
reakreditiramo (VS, UN in MAG), podatke o ECTS, o spremembah, prehodnosti, številu in strukturi
študentov… Novost v poročilu je, da jih zanima tudi kakovost izvedbe. Poročilo obsega tudi podatke o
opremljenosti FL – informacijska, pogoji za delo – pisarne, oprema ter vprašanja glede novosti, trendov,
vizije, pravilnikov, postopkov, podatke o človeških virih (struktura, prihodi, odhodi, razvoj). Podrobno
so predstavljeni posamezni programi in zagotavljanje kakovosti v zvezi z njimi.
Asist. Vaska Pejić je povedala, da je v 3 letih glede na preteklo poročilo opazna občutna razlika. Takrat
smo imeli novega dekana, to je bilo obdobje reakreditacije NAKVISa, skupnega magistrskega študijskega
programa s Subotico…. Pravno formalno glede dokumentacijo smo zelo dobro urejeni. V poročilu se
opazi tudi velik razvoj na področju anketnih vprašalnikov za zaposlene in študente. Pred tremi leti smo
bili v fazi prenove študijskih programov, sedaj smo dodali trajnostne zelene vsebine. Sedaj poudarjamo
razvoj laboratorijev, pred tremi leti smo imeli več inštitutov.
Glede kakovosti je opaziti boljše in bolj usmerjeno delovanje, imamo prodekana za kakovost… bolje bi
se še lahko predelile vloge posameznih teles – pristojnosti med KOK FL UM in prodekanom za kakovost.
Dekan je povedal, da je razmejitev jasna, potrebno pa jo bo obrazložiti.
Asist. Vaska Pejić je v nadaljevanju povedala, da je bilo pred tremi leti postavljeno vprašanje glede
zbiranja dokumentov o kakovosti in tudi tu imamo napredek. Prej smo zelo razvijali blend FL, sedaj
imamo UM moodle. Odprto ostaja vprašanje delitve sredstev med katedrami. Pred tremi leti je bilo tudi
dosti vprašanj glede Krškega, sedaj to ni več aktualno. Izpostavljeno je bilo vprašanje izboljšanja
videokonference in opreme, ki je s tem povezana ter prenove prostorov, ki je sedaj dokončana.
Sodelovanje z gospodarstvom je okrepljeno tudi z ustanovitvijo Programskega sveta FL. Izboljšanje je
na področju ERASMUSa.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da se je to zgodilo s pomočjo UM, prej smo to delali sami.
Vaska Pejić je nadaljevala, da je izboljšano stanje na področju projektnega dela. Na področju
akademske strukture imamo manjšo povprečno starost in višje izvolitvene nazive.
Dekan je povedal, da smo izboljšali stik z gospodarstvom, krepimo sodelovanje z gostujočimi
strokovnjaki, aktivno smo vključeni v združenja, ustanavljamo mednarodno akademsko združenje.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je poročilo zelo dobro, iz njega se vidijo spremembe in napredek,
pričakujemo lahko veliko vprašanj s strani komisije oziroma evalvatorjev.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da se ne more strinjati, da poročilo pove, kje smo. Dejansko
so problemi. Opomnil je na to, kar je bilo včeraj obravnavano na seji AZ FL UM glede znanstvenoraziskovalnega dela zaposlenih.
Asist. Vaska Pejić je povedala, da je pomembna klima med zaposlenimi.
Dekan je povedal, da so težave tudi drugje, odražajo pa se na zadovoljstvu zaposlenih. Meni, da je
poročilo korektno zapisano, vemo pa, da bi lahko še kaj izboljšali. Pričakujemo lahko vprašanja o razlikah
med UN, VS in MAG in glede ECTS.
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Asist. Vaska Pejić je dodala, da meni, da bi bilo potrebno delati na promociji ECBEja med zaposlenimi
na FL, da ne bo poročilo namenjeno samemu sebi, saj ljudje se sprašujejo, zakaj je to potrebno.
Dekan je povedal, da se to dosti promovira na UM, kjer našo fakulteto, EPF in FOV, ki so edine članice
UM s tovrstno mednarodno akreditacijo, postavljajo kot zgled drugim članicam.
Prof. dr. Maja Fošner je opozorila, da bomo s strani evalvatorjev zanesljivo dobili njihove pobude in
predloge za izboljšanje. Vprašanje je, kakšno podaljšanje bomo dobili. Evalvatorji bodo vse navedbe iz
poročila preverili z razgovori z zaposlenimi in študenti.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je vprašal, kaj naj reče, če ga vprašajo o znanstveno-raziskovalni
aktivnosti.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je opozoril na vprašanje glede e-izobraževanja in povedal, da imamo sedaj to
urejeno, saj imamo sprejete pravilnike.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je glede vprašanja o možnosti ukinjanja programov in fakultet, ki je bilo
včeraj izpostavljeno na seji AZ FL UM, povedala, da je FL edina fakulteta za logistiko v državi in to je naša
prednost.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je glede e-izobraževanja odgovoril, da smo to imeli urejeno že pred
sprejemom pravilnikov.
Asist. Vaska Pejić je povedala, da je sedaj to poenoteno tudi navzven.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da ga študenti opozarjajo, da ne morejo priti do lanskih
gradiv, prej pa so bili zadovoljni.
Dekan je povedal, da je to trend centralizacije UM in znižanja stroškov, zato je bilo e-izobraževanje, ki
je bilo pri nas dobro urejeno, preneseno na UM. Danes svojih strežnikov in razvoja sistema za eizobraževanje ne moremo izvajati. Nihče ne pravi, da je bilo prej slabo.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da smo edini na NAKVISU imeli to akreditacijo, pa pravimo,
da ni bilo v redu.
Dekan je povedal, da so bili stroški za vzdrževanje sistema po nekaj 10 tisoč EUR letno, dodatno še
stroški zaposlenih. Sedaj smo zaradi zmanjšanja stroškov 2 zaposlena odpustili. Ne želi tega nadaljevati,
vsak je naredili svoje v svojem obdobju, takrat je to bilo v redu, sedaj je situacija drugačna, tu ne gre za
nobene očitke, zato želi to temo zaključiti. Je pristaš tega, da se ne dostopa do starih gradiv, saj to
ustvarja zmedo, razen za stare študente.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da se bo oglasil vsakič, ko bo kdo bo kdo opozarjal na slabosti
prejšnjega sistema.
Senat Fakultete za logistiko UM je z 8 glasovi ZA in dvema vzdržanima sprejel
SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko potrdi poročilo za reakreditacijo ECBE.
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Ad 4) Predstavniki študentov v Senatu FL UM in stalnih komisijah Senata FL UM
Dekan je povedal, da so bile zaradi poteka mandata predstavnikov študentov v Senatu FL UM izvedene
volitve. Izvoljeni so bili naslednji predstavniki: Mark Kmetec, Tadej Bratina in Luka Herman, ki so bili
povabljeni na današnjo sejo. Novoizvoljenim predstavnikom študentov je izrekel dobrodošlico in jim
zaželel uspešno delo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko potrdi mandate novoizvoljenim predstavnikom študentov FL v Senatu FL
UM: Marku Kmetcu, Tadeju Bratini in Luku Hermanu.
Mandatna doba predstavnikov študentov traja od 9. 12. 2016 do 8. 12. 2017.
Dekan je povedal, da je Študentski svet FL UM zaradi poteka mandata izbral nove predstavnike
študentov v stalnih komisijah Senata FL UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko potrdi mandate predstavnikom študentov FL v stalnih komisijah Senata
FL UM:
Predstavnika študentov v Komisiji za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM sta: Igor Grofelnik
in Luka Herman.
Predstavnika študentov v Komisiji za znanstveno-raziskovalne zadeve Fakultete za logistiko UM sta:
Simona Šinko in Gregor Bratina.
Predstavnika študentov v Komisiji za mednarodne zadeve Fakultete za logistiko UM sta: Simona
Šinko in Luka Herman.
Predstavnika študentov v Komisiji za ocenjevanje kakovosti Fakultete za logistiko UM sta: Natalija
Geld in Mark Kmetec.
Mandatna doba predstavnikov študentov traja od 5. 12. 2016 do 4. 12. 2017.

Ad 5) Habilitacije
Asist. dr. Bojan Rupnik je vložil vlogo za izvolitev v naziv asistenta za predmetno področje: Logistika
(naravoslovje in matematika). Potrebno je imenovati poročevalce za pripravo strokovnega poročila o
izpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv.
Predstojnik katedre izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predlagal poročevalce in dodatnega člana.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 11
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev dr.
Bojana Rupnika za izvolitev v naziv asistenta za predmetno področje Logistika (naravoslovje in
matematika) v sestavi:
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1. dr. Tomaž Kramberger, FL UM, izredni profesor za predmetno področje Logistika
(naravoslovje in matematika) (do 21. 6. 2020), predsednik komisije;
2. dr. Dejan Dragan, FL UM, docent za predmetno področje računsko intenzivne metode in
aplikacije v logistiki (do 19. 1. 2017), član;
3. dr. Borut Žalik, FERI, redni profesor za predmetno področje Računalništvo, član;
4. dr. Maja Fošner, FL UM, redna profesorica za predmetno področje Logistika (naravoslovje
in matematika), dodatna članica.

Ad 6) doktorske disertacije
Prodekan izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predstavil Poročilo o primernosti teme prijavljene
doktorske disertacije kandidata Gašperja Hribarja z naslovom: Model zadosti in potrebno celovitega
zaupanja državljanov v matične obveščevalno-varnostne službe: logistika aplikacije. Povedal je, da so
temo in poročila obravnavali na KZRZ, člani komisije so soglasno podprli poročilo.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da je bila dispozicija oddana vsaj mesec dni kasneje zaradi
skrbnega in natančnega pregleda prof. ddr. Muleja, zato misli, da je dispozicija res kvalitetna.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko potrdi Poročilo o primernosti teme prijavljene doktorske disertacije
kandidata Gašperja Hribarja z naslovom: Model zadosti in potrebno celovitega zaupanja državljanov
v matične obveščevalno-varnostne službe: logistika aplikacije.

Ad 7) Gostujoči strokovnjaki
7.1. Predlog za podelitev naziva gostujoči strokovnjak Lovru Goršetu
Dekan je predstavil predlog. Izr. prof. dr. Andrej Lisec je v skladu s Pravilnikom za pridobitev in uporabo
internega naziva gostujoči strokovnjak št. A 6/2006-51 MT predlagal Senatu FL UM, da dodeli kandidatu
Lovru Goršetu interni naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri izvedbi študijskih programov
Fakultete za logistiko.
Kandidat je skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak št. A
6/2006-51 MT v okviru predavanj izvedel predavanja pred študenti pri predmetu Embalaža in
razbremenilna logistika (UN). Na predavanja je bil povabljen tudi predstavnik Študentskega sveta FL UM,
ki je med študenti izvedel ankete.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli Lovru Goršetu interni naziv gostujoči strokovnjak Fakultete za
logistiko za dobo dveh let.

7.2. Predlog za podelitev naziva gostujoči strokovnjak mag. Zoranu Omerzuju
Dekan je predstavil predlog. Izr. prof. dr. Andrej Lisec je v skladu s Pravilnikom za pridobitev in uporabo
internega naziva gostujoči strokovnjak št. A 6/2006-51 MT predlagal Senatu FL UM, da dodeli kandidatu
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mag. Zoranu Omerzuju interni naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri izvedbi študijskih
programov Fakultete za logistiko.
Kandidat je skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak št. A
6/2006-51 MT v okviru predavanj izvedel predavanja pred študenti pri predmetu Embaliranje (VS). Na
predavanja je bil povabljen tudi predstavnik Študentskega sveta FL UM, ki je med študenti izvedel
ankete.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 14
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli mag. Zoranu Omerzuju interni naziv gostujoči strokovnjak
Fakultete za logistiko za dobo dveh let.

Ad 8) Prošnje zaposlenih
Dekan je povedal, da je prof. dr. Maja Fošner vložila prošnjo za izdajo soglasja za izvajanje dodatnega
dela na Inštitutu za matematiko in fiziko in podprl izdajo soglasja.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 15
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša, da prof. dr. Maja Fošner na Inštitutu za matematiko, fiziko
in mehaniko v Ljubljani sklene pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo za izvajanje raziskovalnega
dela v obsegu 20 % polnega delovnega časa za obdobje enega leta.

Ad 9) Razno
Izr. prof. dr. Borut Jereb je opozoril, da so vsi zaposleni dobili e-pošto s pozivom, da predlagajo sklenitev
ERASMUS sporazuma z inštitucijami, s katerimi sodelujejo oz. bi želeli imeti podpisan sporazum, rok je
naveden v mailu.

Zaključeno ob 11.30 uri.

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