Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 25. 5. 2017
Številka 16/17/NV

ZAPISNIK
43. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 22. 5. 2017
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 22. 5. 2017 s pričetkom ob 12.00 uri v
sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.
Prisotni člani Senata FL UM:
- prof. dr. Maja Fošner,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- doc. dr. Matjaž Knez,
- prof. dr. Tone Lerher,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša (videokonferenčno),
- Luka Herman.
Odsotni člani Senata FL UM: prof. dr. Bojan Rosi, izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, Mark Kmetec, Tadej
Bratina.
Ostali prisotni: Nina Vrečko, univ. dipl. prav.
Sejo je v odsotnosti dekana, prof. dr. Bojana Rosija vodila prodekanica, prof. dr. Maja Fošner, ki je v
uvodu pozdravila navzoče, ugotovila, da je seja sklepčna ter predlagala dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obravnava in potrditev zapisnika 42. redne seje Senata Fakultete za logistiko;
Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
Habilitacije;
Gostujoči strokovnjaki;
Prošnje zaposlenih;
Razno.

Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 43. redne seje Senata Fakultete za logistiko UM.
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Ad1) Obravnava in potrditev zapisnika 42. redne seje Senata Fakultete za logistiko;
Nina Vrečko je poročala o izvršitvi sklepov, in sicer so bili vsi sklepi 42. redne seje Senata Fakultete za
logistiko realizirani.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrjuje zapisnik 42. redne seje Senata FL UM.
Ad 2)

Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;

Prodekanica je povedala, da so na Komisiji za študijske zadeve FL UM sprejeli dva sklepa, ki jih je
potrebno obravnavati na Senatu FL UM.
Na prejšnjih sejah je Senat FL UM potrdil predmete, ki se priznajo diplomantom Višje prometne šole,
smer Prometno inženirstvo. Na podlagi primerjave študijskih vsebin predmetov diplomantov Višje
prometne šole, smer Logistično inženirstvo in študijskih vsebin predmetov diplomantov Višje
prometne šole, smer Tehnolog prometa je KŠZ ugotovila, da so vsebine skoraj identične. Zato so na
KŠZ sprejeli sklep, s katerim so predlagali, da se tudi diplomatom Višje prometne šole, smer Tehnolog
prometa priznajo isti predmeti (z izjemo Praktičnega usposabljanja).
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 3:
Senat Fakultete za logistiko potrdi obveznosti visokošolskega strokovnega študijskega programa
Gospodarska in tehniška logistika (v gradivu), ki se bodo priznale diplomantom Višje prometne šole,
program Tehnolog prometa, ob vpisu neposredno v 2. letnik VS študijskega programa Gospodarska
in tehniška logistika.
Prodekanica je nadalje povedala, da so imeli na KŠZ nadaljevanje razprave obeh sestankov vseh
zaposlenih o e-učilnici. Na KŠZ menijo, da je potrebno ustanoviti delovno skupino, ki bo preverila v
koliki meri se upoštevajo usmeritve za izvajanje e-študija na Fakulteti za logistiko ter pripravila nabor
minimalnih zahtev, ki jih mora vsak izvajalec pripraviti v e-učilnici.
Prof. dr. Tone Lerher je predlagal, da se v skupino doda Tea Vizinger. Prodekanica mu je odgovorila,
da je iz Katedre za modeliranje v logistiki v skupini že Benjamin Marcen.
Nina Vrečko je dodala, da je Tea Vizinger zelo obremenjena ter da je vprašanje, ali bo zmogla dodatne
obremenitve.
Člani Senata FL UM so soglasno sprejeli sklep
SKLEP ŠT. 4:
Senat FL UM ustanovi delovno skupino, ki bo pregledala stanje v e-učilnici ter preverila v koliki meri
se upoštevajo usmeritve za izvajanje e-študija na Fakulteti za logistiko ter pripravila nabor
minimalnih zahtev, ki jih mora vsak izvajalec pripraviti v e-učilnici.
Delovno skupino sestavljajo:
- prof. dr. Maja Fošner, vodja skupine
- dr. Benjamin Marcen,član
- doc. dr. Marjan Sternad,član
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-

doc. dr. Sonja Mlaker Kač, član in
dr. Polona Vičič, član.
Tea Vizinger, član (v kolikor se strinja).

Prodekanica je nato članom Senata FL UM prestavila rezultate izbire modulov na 1. in 2. stopnji
študija.
Ad 3) Habilitacije;
Prodekanica je povedala, da smo iz rektorata prejeli obvestilo o popolni vlogi izr. prof. dr. Andreja
Lisca, ki je dal vlogo za izvolitev v naziv redni profesor in podredno za izvolitev v izredni profesor. Ker
iz Katedre za tehniško logistiko še nismo prejeli predloga o sestavi komisije strokovnih poročevalcev
za izdelavo poročila o kandidatovem izpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv, bomo komisijo
imenovali na naslednji seji Senata FL UM.
Ad 4)

Gostujoči strokovnjaki;

1. Andreja Albrecht
Prodekanica je predstavila predlog izr. prof. dr. Darje Topolšek, ki je v skladu s Pravilnikom za
pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak št. A 6/2006-51 MT predlagala Senatu FL
UM, da dodeli kandidatki Andreji Albrecht interni naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri
izvedbi študijskih programov Fakultete za logistiko.
Kandidatka je skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak št.
A 6/2006-51 MT v okviru predavanj izvedla predavanja pred študenti pri predmetu Mestna logistika in
mobilistika (MAG). Na predavanja je bil povabljen tudi predstavnik Študentskega sveta FL UM, ki je
med študenti izvedel ankete. Kandidatka je prejela pozitivno oceno študentov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT.5:
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli Andreji Albrecht interni naziv gostujoči strokovnjak Fakultete
za logistiko za dobo dveh let.
2. Peter Rot
Prodekanica je predstavila predlog izr. prof. dr. Darje Topolšek, ki je v skladu s Pravilnikom za
pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak št. A 6/2006-51 MT predlagala Senatu FL
UM, da dodeli kandidatu Petru Rotu 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 Mestna logistika in
mobilistika (MAG). Na predavanja je bil povabljen tudi predstavnik Študentskega sveta FL UM, ki je
med študenti izvedel ankete. Kandidat je prejel pozitivno oceno študentov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT.6:
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli Petru Rotu interni naziv gostujoči strokovnjak Fakultete za
logistiko za dobo dveh let.
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Ad 5) Prošnje zaposlenih
Prodekanica je povedala, da so prof. dr. Tone Lerher, prof. dr. Iztok Potrč, doc. dr. Brigita Gajšek, izr.
prof. dr. Borut Jereb in asist. Tea Vizinger vložili prošnjo za izdajo soglasja za dopolnilno zaposlitev na
FL UM za sodelovanje v odobrenem aplikativnem raziskovalnem projektu ARRS-ja »Metodologija
izdelave integralnega modela transportno-skladiščnih procesov za povečanje učinkovitosti
intralogističnega sistema«.
Senat FL UM je soglasno sprejel naslednje sklepe:
SKLEP ŠT.7:
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša, da prof. dr. Tone Lerher na Fakulteti za logistiko UM
sklene pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo za izvajanje raziskovalnega dela v obsegu do 20 %
polnega delovnega časa za obdobje od 1.7.2017 do 31.12.2017.
SKLEP ŠT.8:
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša, da prof. dr. Iztok Potrč na Fakulteti za logistiko UM sklene
pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo za izvajanje raziskovalnega dela v obsegu do 20 % polnega
delovnega časa za obdobje od 1.7.2017 do 31.12.2017.
SKLEP ŠT.9:
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša, da doc. dr. Brigita Gajšek na Fakulteti za logistiko UM
sklene pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo za izvajanje raziskovalnega dela v obsegu do 20 %
polnega delovnega časa za obdobje od 1.6.2017 do 31.12.2017.
SKLEP ŠT.10:
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša, da izr. prof. dr. Borut Jereb na Fakulteti za logistiko UM
sklene pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo za izvajanje raziskovalnega dela v obsegu do 20 %
polnega delovnega časa za obdobje od 1.6.2017 do 31.12.2017.
SKLEP ŠT.11:
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša, da asist. Tea Vizinger na Fakulteti za logistiko UM sklene
pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo za izvajanje raziskovalnega dela v obsegu do 20 % polnega
delovnega časa za obdobje od 1.6.2017 do 31.12.2017.

Ad 6) Razno
Pri točki razno je prodekanica prisotne člane Senata FL UM seznanila:
-

z informativnim dnevom za podiplomski študij, ki bo na FL UM 25.5.2017,
z izvedbo 5. Poletne šole ter konference ICLST v Opatiji,
da je pozvala vse predstojnike kateder, da sporočijo predloge za kadrovski načrt,
o predlogu sprememb Statuta UM,
da je na UM v obravnavi splošni akt Procesi notranjega upravljanja in spremljanja kakovosti
študijskih programov na Univerzi v Mariboru,
da se bo v študijskem letu 2018/2019 na UM začela izvajati doktorska šola.
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Zapisnik:
Nina Vrečko
Dekan Fakultete za logistiko UM
prof. dr. Bojan Rosi
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