Celje, 18. 6. 2013
Številka: 117/2013/DMA
ZAPISNIK
37. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 18. 6. 2013
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 18. 6.
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,
- doc. dr. Borut Jereb,
- Marko Cedilnik, univ. dipl. prav., mag. inž. log.,
- Tina Cvahte,
- Ernest Rajh,
- Gašper Koželj Zevnik.
Odsotni člani Senata FL UM: red. prof. dr. Maks Oblak, red. prof. dr. Iztok
Podbregar, izr. prof. dr. Maja Fošner.
Ostali prisotni: Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
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 35. redne seje ter 45., 46.,
47. In 48. dopisne seje Senata FL UM;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Habilitacije;
4. Imenovanje prodekana za kakovost in mednarodno sodelovanje FL UM;
5. Razno.
Dekan predlaga, da Senat FL UM glasuje o predlogu sklepa:
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 37. redne seje Senata
Fakultete za logistiko UM.
Ad 1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 35. redne seje Senata
FL UM ter 45., 46., 47. in 48. dopisne seje Senata FL UM;
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Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe zapisnika in poročala o realizaciji.
Nerealiziran je sklep 35. redne seje:
SKLEP 10:
Vodstvo Fakultete za logistiko do naslednje seje Senata FL UM pripravi nabor ukrepov, s
katerimi bo fakulteta dosegla potrebno znanstveno – raziskovalno aktivnost, ki je pogoj za
izvajanje doktorskega študija.

Dekan je povedal, da je prodekan doc. dr. Kramberger zbolel in da nabor ukrepov še
ni pripravljen.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 35. redne
seje Senata FL UM ter 45., 46., 47. in 48. dopisne seje Senata FL UM.

Ad2) Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
Predloge KŠZ FL UM je predstavila izr. prof. dr. Irena Gorenak kot članica KŠZ FL
UM.
Dekan je predstavnike študentov v Senatu FL UM vprašal, kakšna je vsebina e-vaj
pri učni enoti raziskovalno delo in kdo je te vaje izvajal.
Tina Cvahte je povedala, da je te vaje izvajal dr. Klemen Prah so bile namenjene
splošni predstavitvi raziskovalnega dela.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je postavila vprašanje, kaj se lahko obravnava na
dopisni seji. Damjana Medved Arbeiter je odgovorila, da se dopisna seja skliče v
nujnih primerih, kadar ni možno sklicati redne seje. Poslovnik ne določa, kaj se na
dopisni seji lahko obravnava. Zaradi tajnega glasovanja pa na ta način ni mogoče
izvajati volitev.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da je problem, ker na dopisni seji KŠZ ni
bilo nobene obrazložitve za sprejem predlagane odločitve.
Dekan je predlagal, da se na kolegiju določi, kaj se lahko obravnava na dopisni seji.
Za vsak predlog mora biti podana obrazložitev.
Doc. dr. Jereb je povedal, da mora biti obrazložitev
stavkih, ne na 50 straneh.

kratka in jedrnata, v nekaj

Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3:
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi spremembo magistrskega študijskega
programa 2. Stopnje Logistika sistemov (sprememba števila ur e-vaj pri učni
enoti Raziskovalno delo).
SKLEP 4:
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Senat Fakultete za logistiko UM potrdi spremembo univerzitetnega študijskega
programa 1. stopnje Logistika sistemov (sprememba razporeditve a-ur
predavanj in vaj pri učni enoti Modeliranje v logistiki).

SKLEP 5:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme akcijski načrt za odpravljanje ovir pri
študiju študentov invalidov Fakultete za logistiko UM za študijsko leto
2012/2013.
Ad 3) Habilitacije
3.1. dr. Klemen Prah
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli predhodno soglasje in strokovna poročila
za izvolitev kandidata dr. Klemna Praha v naziv docent
za predmetno področje:
»Logistika (družboslovje)«.
Dekan je predlagal, da Senat FL UM imenuje komisijo za izvedbo volitev.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6 :
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- izr. prof. dr. Irena Gorenak kot predsednica komisije,
- doc. dr. Borut Jereb kot član,
- Tina Cvahte kot članica.
Izvedle so se tajne volitve dr. Klemna Praha v naziv.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 7:
Dr. Klemen Prah
se izvoli v naziv docent
»Logistika (družboslovje)« za dobo petih let.

za predmetno področje

3.2. dr. Matjaž Knez
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli obvestilo, da je dr. Matjaž Knez vložil
vlogo za izvolitev v naziv docent za predmetno področje »logistika (družboslovje).
Katedra za gospodarsko logistiko je predlagala poročevalce, predlog je v gradivu.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8 :
Senat Fakultete za logistiko imenuje komisijo za pripravo strokovnega
poročila o izpolnjevanju pogojev kandidata dr. Matjaža Kneza
za
izvolitev v naziv docenta za predmetno področje logistika (družboslovje) v
sestavi:
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-

dr. Bojan Rosi, FL UM, izredni profesor za predmetno področje
gospodarska logistika (do 13. 10. 2016), predsednik komisije;
dr. Jurij Kovač, FOV UM, redni profesor za področje organizacija in
management (neomejeno), član;
dr. Borut Rusjan, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, redni
profesor za predmetno področje management in organizacija
(neomejeno), član.
dr. Tariq Muneer; Napier University Edinburg, redni profesor za
predmetno področje Obnovljivih virov energije in Trajnostni transport
(neomejeno) dodatni član.

3.3. Sara Orthaber
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli obvestilo, da je Sara Orthaber vložila vlogo
za izvolitev v naziv asistentka, prvič za predmetno področje »logistika
(družboslovje). Katedra za gospodarsko logistiko je predlagala poročevalce, predlog
je v gradivu.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9 :
Senat Fakultete za logistiko imenuje komisijo za pripravo strokovnega
poročila o izpolnjevanju pogojev kandidatke Sare Orthaber za izvolitev v
naziv asistentke za predmetno področje
logistika (družboslovje) v
sestavi:
- dr. Irena Gorenak, FL UM, izredna profesorica za predmetno področje
gospodarska logistika (do 2. 6. 2016), predsednica komisije;
- dr. Bojan Rosi, FL UM, izredni profesor za predmetno področje
gospodarska logistika (do 13. 10. 2016), član;
- dr. Dušan Radonjić, EPF UM, redni profesor za predmetno področje
marketing (neomejeno), član.
- dr. Borut Jereb, FL UM, docent za predmetno področje informatika v
logistiki (do 2. 11. 2014), dodatni član.

Ad 4) Imenovanje prodekana za kakovost in mednarodno sodelovanje FL UM
Dekan je povedal, da smo glede na potrebe po zagotavljanju kakovosti vzpostavili
novo funkcijo in sicer prodekana za kakovost in mednarodno sodelovanje. Z dvema
prodekanoma, kot je to trenutna situacija, stvari niso obvladljive. Področje
mednarodne dejavnosti je razdeljeno med več nosilcev, kar ni ustrezno. Prodekan
doc. dr. Tomaž Kramberger mu je povedal, da se s tem področjem ne želi ukvarjati.
Dekan je povedal, da smo pričeli z aktivnostmi za vzpostavitev pisarne za
mednarodno sodelovanje, preko katere bi potekale vse mednarodne aktivnosti.
Povsod imajo odgovorne osebe za kakovost in mednarodno sodelovanje, smo pa eni
prvih, ki vzpostavljamo funkcijo prodekana za področje kakovosti in mednarodnega
sodelovanja.
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Dekan je povedal, da smo prejeli eno prijavo,ki jo je vložil doc. dr. Borut Jereb ter
predstavil njegovo vlogo in program. Povedal je, da je velik poudarek na ustanovitvi
mednarodne založbe in s tem možnosti izdajanja skupnih učbenikov. Prof. dr. Dušan
Radonjić mu je obljubil pomoč.
V razpravi o mednarodni mobilnosti je izr. prof. dr. Irena Gorenak povedala, da naj
tudi študenti pridejo takrat, ko se predmet, ki ga želijo opraviti, dejansko izvaja.
Doc. dr. Borut Jereb je predstavil glavne poudarke iz svojega programa. Povedal je
tudi, da se bo zavzemal za bilateralna sodelovanja z univerzami, ki so v primerni
bližini naše fakultete, da omogočajo dejansko mobilnost in vračanje domov med
vikendi.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša, da se doc. dr. Borut Jereb imenuje za
prodekana za kakovost in mednarodno sodelovanje Fakultete za logistiko UM.

Ad 7) Razno
7.1. Dekan je povedal, da je Upravni odbor UM sprejel sklep, s katerim se sredstva
FL UM v letu 2012 zmanjšajo za 100.000 EUR. Kot razlog je bilo navedeno, da smo v
preteklih letih preveč izplačevali, oziroma imeli previsoke cene. Če bo država
izplačala, kar je obljubila, nam bodo to vrnili. Ko bomo dobili pisne informacije,
bomo o tem obvestili vse zaposlene. Takšno zmanjšanje sredstev lahko privede do
resnih finančnih težav, zato se bodo varčevalni ukrepi še okrepili. Povedal je
tudi, da UO UM ni izdal soglasja, da se plačila prof. dr. Dragu Vuku, zaposlenemu na
FOV, plača mentorstvo, ki ga izvaja na FL UM.
7.2. Doc. dr. Borut Jereb je povedal, da je
na fakulteti najpomembnejši
izobraževalni proces. V skladu s tem predlaga, da na osnovi predloga študentov po
ELA standardih ali drugih uveljavljenih vsebinskih osnovah pripravimo predlog
načrta potrebnih sprememb študijskih programov FL UM, ki morajo biti sprejete in
potrjene pred objavo razpisa za vpis v študijsko leto 2014/2015. Dekan je povedal,
da se strinja, saj nam nekatere vsebine manjkajo in predlaga, da se aktivnosti
pričnejo 1. 9. 2013.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 11
Senat Fakultete za logistiko UM zadolži prodekanico za izobraževalno dejavnost
FL UM izr. prof. dr. Majo Fošner, da v sodelovanju s predstojniki kateder FL UM
pripravi celovit predlog uskladitve vsebin študijskih programov FL UM z ELA
standardi ali drugimi uveljavljenimi standardi.
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Aktivnosti za pripravo predloga se morajo pričeti 1. 9. 2013, postopek
sprememb mora biti zaključen do 31. 1. 2014 oziroma pred objavo razpisa za
vpis v študijske programe za študijsko leto 2014/2015.
7.3. Izr. prof. dr. Irena Gorenak je predstavila pobudo Katedre za gospodarsko
logistiko, da bi izvajalci predmetov imeli dostop do vseh predmetov v e-učilnici.
Predvsem so težave, ker profesorji ne poznajo gradiv in usmeritev pri učnih enotah
PU, raziskovalno delo in diplomski seminar.
Doc. dr. Borut Jereb je povedal, da gradiva za raziskovalno delo in diplomski
seminar nujno potrebuje pri svojem delu, kadar mentorira diplomsko ali raziskovalno
delo. Ne zdi se mu primerno, da mora druge, v tem primeru študente, prositi, da mu
omogočijo dostop do teh gradiv in ne vidi razloga, da ne bi imeli vsi izvajalci dostopa
do vseh e-gradiv.
Tina Cvahte je povedala, da je bila enaka pobuda dana s strani študentov oziroma ŠS
FL UM in predlaga, da se študentom omogoči dostop do vseh e-gradiv, tudi za
pretekla študijska leta in to ažuriranih vsebin. Študenti predlagajo, da se vzpostavi
e-knjižnica z vsemi e-gradivo za vse študente in vse študijske programe. Center za eizobraževanje naj pripravi e-knjige. Študent ima pravico do vpogleda za vsa egradiva za tekoče in pretekla študijska leta ter do ažuriranih vsebin teh gradiv.
Dekan je povedal, da bi vprašanje tega dostopa lahko rešili z vzpostavitvijo eknjižnice. Po e-gradivih povprašujejo tudi zunanje zainteresirane osebe. Potrebno bo
vzpostaviti sistem, kako odgovarjati na takšne prošnje.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 12
Center za e-izobraževanje FL UM mora vsem izvajalcem predmetov študijskih
programov Fakultete za logistiko UM omogočiti odprt dostop do e-gradiv za učne
enote: Praktično usposabljanje, Diplomski seminar, Raziskovalno delo.

Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter

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