Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 24. 4. 2017
Številka 9/17/NV

ZAPISNIK
42. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 24. 4. 2017

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 24. 4. 2017 s pričetkom ob 12.30 uri v
sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.
Prisotni člani Senata FL UM:
- prof. dr. Bojan Rosi,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak (pri 6. in 7. točki dnevnega reda),
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. dr. Tomaž Kramberger,
- doc. dr. Matjaž Knez,
- prof. dr. Tone Lerher,
- Tadej Bratina.
Odsotni člani Senata FL UM: prof. dr. Maja Fošner, izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, Mark Kmetec, Luka
Herman.
Ostali prisotni: Nina Vrečko, univ. dipl. prav.
Dekan je v uvodu pozdravil navzoče in ugotovil, da je seja sklepčna.
Dekan je povedal, da bo zaradi odsotnosti prodekanice, prof. dr. Maje Fošner o 2. tč. dnevnega reda
poročala izr. prof. dr. Irena Gorenak, ki pa je do 13 30 ure v predavalnici in predlagal, da se 2. točka
dnevnega reda: Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM obravnava kot 6. točka dnevnega reda,
ostale točke dnevnega reda pa se preštevilčijo tako, da dnevni red odslej glasi:
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 41. redne seje Senata Fakultete za logistiko;
2. Sprememba kateder;
3. Sprememba Splošnega akta o sestavi, volitvah, oblikovanju in delovanju Senatov članic
Univerze v Mariboru;
4. Predlog za zaslužnega profesorja;
5. Gostujoči strokovnjaki;
6. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
7. Razno.
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Člani Senata FL UM so soglasno sprejeli sklep
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 42. redne seje Senata Fakultete za logistiko UM.
Ad1) Obravnava in potrditev zapisnika 41. redne seje Senata Fakultete za logistiko;
Nina Vrečko je poročala o izvršitvi sklepov 41. redne seje Senata FL UM. Povedala je, da je potrebno
dopolnit nabor predmetov za Erasmus + študente, ki je bil potrjen s sklepom št. 3. V gradivu ni bilo
predmeta Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje UN, pri katerem je nosilec prof. dr. Iztok Potrč in
ga je potrebno dodati v nabor.
Člani Senata FL UM so soglasno sprejeli sklepa
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrjuje zapisnika 41. redne seje Senata FL UM.
SKLEP ŠT. 3:
Potrjenemu naboru predmetov za Erasmus + študente se doda predmet Skladiščni sistemi in
skladiščno poslovanje UN.
Ad 2)

Sprememba kateder;

Dekan je povedal, da smo se z Dogovorom med FL UM, FOV UM ter UM dogovorili, da bomo do
1.7.2017 pripravili in sprejeli ustrezno spremembo Splošnega akta o sestavi, volitvah, oblikovanju in
delovanju Senatov članic in sicer glede področja vojaške logistike.
Nina Vrečko je razložila, da je potrebno spremeniti sistemizacijo delovnih mest FL UM, in sicer ukiniti
Katedro za varnost in obrambno – vojaško logistiko ter delovna mesta iz te katedre prestaviti v
Katedro za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah. Skladno z ukinitvijo katedre se predmeti
prestavijo v ostale katedre kar je razvidno iz gradiva.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da predmeta Osnove logističnih tehnik in tehnologij (VS) in Načela
logističnih aktivnosti (UN) nimata več tehnično obarvanih vsebin in zato ne spadata v Katedro za
tehniško logistiko. Dekan je predlagal, da se razprava o študijskih programih nadaljuje na
Strokovnem kolegiju.
Člani Senata FL UM so soglasno sprejeli sklep
SKLEP ŠT. 4:
Senat Fakultete za logistiko potrdi spremembo Sistemizacije delovnih mest FL UM, in sicer se ukine
Katedra za varnost in obrambno - vojaško logistiko, delovna mesta iz Katedre za varnost in
obrambno - vojaško logistiko pa se smiselno prestavijo v Katedro za upravljanje v logistiki in
oskrbovalnih verigah.
Ad 3) Sprememba Splošnega akta o sestavi, volitvah, oblikovanju in delovanju Senatov članic
Univerze v Mariboru;
Dekan je povedal, da smo se z Dogovorom med FL UM, FOV UM ter UM dogovorili, da bomo do
1.7.2017 pripravili in sprejeli ustrezno spremembo Splošnega akta o sestavi, volitvah, oblikovanju in
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delovanju Senatov članic in sicer glede področja vojaške logistike. Na strokovnem kolegiju dne
10.4.2017 je bil sprejet sklep, da se področja v Senatu uskladijo s habilitacijskimi področji. Tako bi
imeli 3 člane iz področja Logistika (družboslovje), 3 člane iz področja Logistika (tehnika) in 2 člana iz
področja Logistika (naravoslovje in matematika), 2 člana iz vrst študentov ter dekana po funkciji,
skupaj 11 članov Senata FL UM.
Prof. dr. Tone Lerher je predlagal, da se ohranijo področja po katedrah ne pa po habilitacijskih nazivih.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je razložil, da smo v debati na Strokovnem kolegiju izhajali iz habilitacijskih
področij, ki so trajnejša, katedre pa se pogosteje spreminjajo.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je pripomnil, da glede na predlagano rešitev vsa področja ne bodo
enako zastopana saj bosta imela dva področja 3 predstavnike, eden pa dva predstavnika. Prav tako se
lahko zgodi da po novem sistemu ena izmed kateder sploh ne bo zastopana.
Dekan se je strinjal in predlagal, da so področja še naprej določena glede na področja kateder, in sicer
po dva predstavnika iz vsakega področja.
Člani Senata FL UM so soglasno sprejeli sklep
SKLEP ŠT. 5:
Senat FL UM predlaga, da se 13. točka 4. odst. 2. člena Splošnega akta o sestavi, volitvah,
oblikovanju in delovanju senatov članic UM spremeni tako, da se glasi:
»Senat Fakultete za logistiko je sestavljen iz 11 članov, od teh:
1. 8 članov iz vrst visokošolskih učiteljev po področjih oziroma znanstvenih disciplinah:
- 2 člana iz področja: Kvantitativno modeliranje v logistiki,
- 2 člana iz področja: Tehniška logistika,
- 2 člana iz področja: Trajnostna logistika in mobilnost,
- 2 člana iz področja: Upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah;
2. 2 članov iz vrst študentov;
3. dekana, ki je član senata po funkciji«
Člani Senata FL UM potrdijo, da začne Sprememba Splošnega akta o sestavi, volitvah, oblikovanju
in delovanju Senatov članic Univerze v Mariboru, ki se nanaša na spremembo Senata Fakultete za
logistiko Univerze v Mariboru, veljati naslednji dan po sprejemu na Senatu Univerze v Mariboru.

Ad 4) Predlog za zaslužnega profesorja;
Dekan je povedal, da je od prof. dr. Dušana Radonjiča prejel prošnjo naj ga Senat FL UM predlaga za
zaslužnega profesorja. Za izvolitev mora kandidat izpolnjevati 50% vseh pogojev kot za izvolitev v naziv
rednega profesorja. Mnenja je, da moramo podpreti imenovanje prof. dr. Dušana Radonjiča na njegovi
matični fakulteti (EPF).
Člani Senata FL UM so soglasno sprejeli sklep
SKLEP ŠT. 6:
Redni prof. dr. Dušan Radonjič je pomembno sooblikoval delovanje Univerze v Mariboru kot tudi
novoustanovljenih članic med katerimi je tudi Fakulteta za logistiko. Zato Senat Fakultete za
logistiko Univerze v Mariboru podpira imenovanje prof. dr. Dušana Radonjiča v naziv zaslužni
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profesor na njegovi matični fakulteti – Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je
znatno prispeval k razvoju fakultete in kjer je bil tudi redno zaposlen.

Ad 5)

Gostujoči strokovnjaki;

Dekan je predstavil predlog. Doc. dr. Brigita Gajšek 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 mag. Rudiju Polnerju 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 Projektni
management v logistiki (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 ŠT. 7:
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli mag. Rudiju Polnerju interni naziv gostujoči strokovnjak
Fakultete za logistiko za dobo dveh let.

Ad 6)

Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;

Zaradi odsotnosti prodekanice prof. dr. Maje Fošner je sklepe 29. redne seje KŠZ FL UM in 17.
dopisne seje KŠZ FL UM predstavila izr. prof. dr. Irena Gorenak. Predstavila je predlog KŠZ glede
postopka izvedbe izbire modulov.
Člani Senata FL UM so soglasno sprejeli sklep
SKLEP ŠT. 8:
Senat FL UM določi postopek izvedbe ter termin izbire modulov na 1. in 2. stopnji študija, kot sledi
v nadaljevanju:
- Študente 2. letnika 1. in 1. letnika 2. stopnje študija se povabi k e-izbiri modulov (razen
tistih, ki nameravajo v okviru izbirnosti opravljati obveznost/i na drugi članici UM).
- E-izbira modulov je po zaključenem izbirnem roku dokončna. Naknadna zamenjava, razen v
primeru mednarodne izmenjave, ni možna.
- Po zaključenem postopku izbire se študente o tem obvesti.
- Študenti, ki e-izbire modulov ne bodo naredili in tudi ne bodo izbirali predmetov/modulov
na drugih članicah UM (v okviru izbirnosti), jim jih bo določila KŠZ.
- Izbira modulov se omeji tako, da se v vsak modul lahko prijavi največ ena tretjina vpisanih
študentov 2. letnika visokošolskega oz. univerzitetnega študijskega programa ter največ
ena četrtina 1. letnika magistrskega študijskega programa.
- Termin e-izbire modulov bo potekal od 8.5. 2016 s pričetkom ob 8.00 uri do 12.5.2017 do
24.00 ure.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je nadalje predlagala, da se predmet Strokovno komuniciranje v nemško
govorečem okolju (MAG) v študijskem letu 2017/2018 ne bi izvajal saj po odhodu mag. Sare Orthaber
nimamo izvajalca. Dekan je pripomnil, da je mag. Aleksandra Košir vskočila samo za letošnje študijsko
leto ter da tudi ni velikega zanimanja s strani študentov.
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Člani Senata FL UM so soglasno sprejeli sklep
SKLEP ŠT. 9:
Senat FL UM potrdi, da se predmet Strokovno komuniciranje v nemško govorečem okolju (MAG) v
študijskem letu 2017/2018 ne bo izvajal.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je nadalje povedala, da KŠZ predlaga Senatu FL UM, da se za izvedbo
predmetov študentom na Erasmus izmenjavi izvajalcem prizna 5 ur konzultacij.
Člani Senata FL UM so soglasno sprejeli sklep
SKLEP ŠT. 10:
Senat FL UM določi, da se za izvedbo predmetov študentom na Erasmus izmenjavi izvajalcem
prizna 5 ur konzultacij.
Predlagala je tudi manjšo spremembo študijskega programa (sprememba literature) na univerzitetnem
študijskem programu Logistika sistemov pri predmetu Uvod v logistiko katerega nosilec je izr. prof. dr.
Borut Jereb. In sicer v seznam literature se doda monografija z naslovom Razvoj transporta, logistike in
mobilnosti v Sloveniji, avtorjev doc. dr. Josipa Orbanića in prof. dr. Bojana Rosija.
Člani Senata FL UM so soglasno sprejeli sklep
SKLEP ŠT. 11:
Senat FL UM potrdi manjšo spremembo študijskega programa (sprememba literature) na
univerzitetnem študijskem programu Logistika sistemov pri predmetu Uvod v logistiko.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je nato razložila, da smo na prejšnji seji Senata FL UM potrdili predmete,
ki se priznajo diplomantom Višje prometne šole. Ostalo je nerešeno vprašanje praktičnega
usposabljanja. Poudarila je, da se je na VPŠ učna enota praktično usposabljanje spremenilo.
Diplomati morajo v podjetju opraviti 400 ur praktičnega usposabljanja in na koncu pripraviti
zaključno delo. Kvaliteta opravljenega praktičnega usposabljanja na VPŠ je na zelo visoki ravni.
Predlagala je, da se jim PU v celoti prizna. Poudarila je, da je težava na FL UM ta, da morajo naši
študenti na VS študijskem programu narediti diplomo na podlagi opravljenega PU.
Člani Senata FL UM so soglasno sprejeli sklep
SKLEP ŠT. 12:
Senatu FL UM potrdi, da se diplomantom Višje prometne šole Maribor prizna učna enota Praktično
usposabljanje v skladu s sklenjenim sporazumom. Vsebina diplomskega dela diplomantov Višje
prometne šole Maribor na Fakulteti za logistiko mora biti iz delovnega okolja, ki ne sme biti enako
tistemu, kjer je opravil Praktično usposabljanje v okviru Višje prometne šole Maribor.

Ad 7) Razno;
Habilitacije
Asist. Gašper Hribar
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli strokovna poročila o izpolnjevanju pogojev za ponovno
izvolitev kandidata asist. Gašperja Hribarja v naziv asistenta za predmetno področje Logistika
(družboslovje).
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Dekan je predlagal, da Senat UM imenuje komisijo za izvedbo volitev, ki izvede tajne volitve.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT.13:
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- Izr. prof. dr. Irena Gorenak, predsednica komisije,
- Izr. prof. dr. Tone Lerher, član,
- Tadej Bratina, član - študent.
Izvedejo se tajne volitve za asist. Gašperja Hribarja.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:

SKLEP ŠT.14:
Asist. Gašper Hribar se izvoli v naziv asistenta za predmetno področje Logistika
(družboslovje) za dobo treh let (ponovna izvolitev).

Zapisnik:
Nina Vrečko
Dekan Fakultete za logistiko UM
prof. dr. Bojan Rosi

6/6

