Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 3. 7. 2014
Številka 76/14/DMA

ZAPISNIK
9. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 2. 7. 2014

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 2. 7. 2014 s pričetkom ob 12.45 uri v
sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.
Prisotni člani Senata FL UM:
- izr. prof. dr. Bojan Rosi,
- izr. prof. dr. Maja Fošner,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. dr. Andrej Lisec,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- Tilen Lavrič.
Odsotni člani Senata FL UM:
- dr. Marko Cedilnik,
- doc. dr. Tomaž Kramberger,
- doc. dr. Borut Jereb,
- Katja Baškovič,
- Patricija Teršar.
Ostali prisotni: Klemen Grobin, Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Dekan izr.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.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 8. redne seje Senata FL UM;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Doktorske disertacije;
4. Vizija in poslanstvo Fakultete za logistiko;
5. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 9. redne seje Senata Fakultete za logistiko UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 8. redne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe zapisnika in poročala o realizaciji sklepov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 8. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
Prodekanica izr. prof. dr. Maja Fošner je predstavila predloge KŠZ FL UM, in sicer sklepe o priznavanju
izpitov diplomantov višješolskih programov in sklep o razporeditvi predmetov v katedre.
Glede priznavanja izpitov je povedala, je imajo diplomanti višješolskih programov, gre predvsem za
diplomante Višje prometne šole, pravico do vpisa v 2. letnik po merilih za prehode, dejansko pa
morajo opraviti dosti diferencialnih izpitov za 1. letnik študija.
Dekan je povedal, da je prav, da diplomantom višje šole omogočimo prehod, dejansko pa to zaradi
števila diferencialnih izpitov nima smisla.
Glede predloga razporeditve predmetov v katedre je povedala, da je v gradivu pri enem od
predmetov pomotoma prišlo do napačnega zapisa imena predmeta, kar bo popravljeno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Senat Fakultete za logistiko potrdi razporeditev predmetov študijskih programov Fakultete za
logistiko UM po katedrah FL UM.
SKLEP 4
Diplomantom višješolskega strokovnega študijskega programa LOGISTIČNO INŽENIRSTVO, ki se po
merilih za prehode vpišejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa
Gospodarska in tehniška logistika 1. stopnje, se priznajo naslednji izpiti 1. letnika:
- Tuji jezik v logistiki I (6 ECTS),
- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) delno prizna,
- Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) delno prizna,
- Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS) delno prizna.
Kandidati morajo opraviti naslednje diferencialne izpite 1. letnika:
- Osnove logistike (3 ECTS)
- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) delno,
- Osnove teorije sistemov (7 ECTS),
- Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki (6 ECTS),
- Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) delno,
- Oskrbovalne verige (7 ECTS),
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- Osnove logističnih tehnik in tehnologij (8 ECTS),
- Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS) delno.
SKLEP 5
Diplomantom višješolskega strokovnega študijskega programa MEHATRONIKA, ki se po merilih za
prehode vpišejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in
tehniška logistika 1. stopnje FL UM, se priznajo naslednji izpiti 1. letnika:
- Tuji jezik v logistiki I (6 ECTS),
- Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS),
- Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS).
Kandidati morajo opraviti naslednje diferencialne izpite 1. letnika:
- Osnove logistike (3 ECTS),
- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS),
- Osnove teorije sistemov (7 ECTS),
- Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki (6 ECTS),
- Oskrbovalne verige (7 ECTS),
- Osnove logističnih tehnik in tehnologij (8 ECTS).
SKLEP 6
Diplomantom višješolskega strokovnega študijskega programa EKONOMIST, ki se po merilih za
prehode vpišejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in
tehniška logistika 1. stopnje FL UM, se priznajo naslednji izpiti 1. letnika:
- Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS),
- Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) delno prizna,
- Tuji jezik v logistik I (6 ECTS) delno prizna.
Kandidati morajo opraviti naslednje diferencialne izpite 1. letnika:
- Osnove logistike (3 ECTS),
- Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS),
- Osnove teorije sistemov (7 ECTS),
- Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki (6 ECTS),
- Oskrbovalne verige (7 ECTS),
- Osnove logističnih tehnik in tehnologij (8 ECTS),
- Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) delno ,
- Tuji jezik v logistik I (6 ECTS) delno .
SKLEP 7
Diplomantom višješolskega strokovnega študijskega programa PROMET, ki se po merilih za prehode
vpišejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška
logistika 1. stopnje FL UM, se priznajo naslednji izpiti 1. letnika:
- Tuji jezik v logistiki I (6 ECTS),
- Osnove logističnih tehnik in tehnologij (8 ECTS),
- Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS),
- Osnove matematičnih metod 1(8 ECTS) delno prizna,
- Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) delno prizna,
- Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki (6 ECTS) delno prizna,
Kandidati morajo opraviti naslednje diferencialne izpite 1. letnika
- Osnove logistike (3 ECTS),
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-

Osnove teorije sistemov (7 ECTS),
Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) delno,
Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki(6 ECTS) delno ,
Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) delno,
Oskrbovalne verige (7 ECTS).

Ad 3) Doktorske disertacije
V odsotnosti prodekana doc. dr. Tomaža Krambergerja je dekan predstavil sklepe Komisije za
znanstveno raziskovalno delo FL UM s predlogi za imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije
kandidatke mag. Brigite Gajšek in Sonje Mlaker Kač.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko imenuje komisijo za oceno doktorske disertacije kandidatke mag. Brigite
Gajšek z naslovom: Razumevanje logistične platforme v teoriji in praksi pod mentorstvom izr. prof.
dr. Branka Semoliča in somentorstvom izr. prof. dr. Bojana Rosija v sestavi:
Red. prof. dr. Andrej Kovačič, predsednik komisije;
Izr. prof. dr. Branko Semolič, mentor, član,
Izr. prof. dr. Bojan Rosi, somentor, član,
Red. prof. dr. Vojko Potočan, član.
Pri predlogu za imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije kandidatke Sonje Mlaker Kač je
dekan opozoril, da mora imeti kandidatka objavljen članek v reviji s faktorjem vpliva. Fakulteta je
imela težave pri dr. Marku Cedilniku, ki je čakal na promocijo celo leto po dnevu zagovora, ker prej
ni imel objavljenega članka. Dekan si tega več ne želi. Predlagal je, da se pripravi akt, ki bo določil
postopek priprave doktorske disertacije.
Prodekanica izr. prof. dr. Maja Fošner je povedala, da so na njihovi katedri takšne pogoje določili že
pred dvema letoma. Kandidat mora imeti pred prijavo teme objavljen članek v reviji s faktorjem vpliva.
Prof. dr. Iztok Potrč je soglašal, da je potrebno znanstveno aktivnost kandidata izkazati že v prijavi.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je opozorila, da je s Statutom UM določeno, da je objava članka potrebna
do promocije.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da je logično, da je potrebno članek objaviti prej.
Dekan je povedal, da ne gre za nobeno zafrkavanje, za vse morajo veljati enaka merila, zato predlaga,
da KZRZ določi kriterije. To je potrebno urediti na nivoju fakultete.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da bo protestirala zoper zapisnik seje KZRZ.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko imenuje komisijo za oceno doktorske disertacije kandidatke Sonje
Mlaker Kač z naslovom: Vpliv zaupanja in pripadnosti odnosu na sodelovanje v oskrbovalnih verigah

4/8

pod mentorstvom izr. prof. dr. Irene Gorenak in somentorstvom red. prof. dr. Vojka Potočana v
sestavi:
Red. prof. dr. Andrej Kovačič, predsednik komisije;
Izr. prof. dr. Irena Gorenak, mentorica, članica,
Red. prof. dr. Vojko Potočan, somentor, član.
Izr. prof. dr. Bojan Rosi, član.
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko nalaga Komisiji za znanstveno raziskovalne zadeve Fakultete za logistiko,
da obravnava predlog, da se od kandidata za doktorsko disertacijo zahteva izpolnitev pogoja objave
članka s faktorjem vpliva pred prijavo teme doktorske disertacije. Komisija za znanstveno
raziskovalne zadeve svoje predloge do 25. 8. 2014 posreduje v obravnavo Senatu Fakultete za
logistiko.

Ad 4) Vizija in poslanstvo Fakultete za logistiko
Dekan je predstavil predlog vizije in poslanstva Fakultete za logistiko, ki sta usklajena z vizijo in
poslanstvom Univerze v Mariboru.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 11
Senat Fakultete za logistiko potrdi novo vizijo in poslanstvo Fakultete za logistiko Univerze v
Mariboru:
Vizija
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru bo postala vodilna izobraževalna in raziskovalna
institucija na območju Srednje in JV Evrope, primerljiva s sorodnimi institucijami v svetu in med
njimi prepoznavna kot uveljavljena partnerica na področju logistike.
Poslanstvo
Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru z družbeno odgovornim izobraževalnim in znanstveno
raziskovalnim delom ter interdisciplinarnim povezovanjem različnih znanosti usmerjamo in
spodbujamo študente, sodelavce in širšo strokovno javnost k proučevanju in uporabi logistike.

Ad 5) Razno
5.1. Predlogi za spremembo kadrovskega načrta
Prodekanica izr. prof. dr. Maja Fošner je predlagala naslednje spremembe kadrovskega načrta za leto
2014/2015:
- doc. dr. Zlatko Nedelko se določi za izvajalca predmeta Oskrbovalne verige, VS, 1. letnik,
predavanja na rednem študiju v obsegu 66 ur in izrednem študiju v obsegu 4 ure (namesto prof. dr.
Vojka Potočana),
- doc. dr. Tomaž Kramberger nima predavanj pri predmetu IRD II in IRD III na DR, 2. in 3. letnik (ni v
študijskem programu),
- red. prof. dr. Andrej Kovačič pri predmetu Logistični sistemi in logistične verige, dr, 1. letnik, sprememba števila ur na: 20 PR in 10 SV (namesto prej zapisano 15 PR in 15 SV).
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- pred. Uroš Kramar se določi za izvajalca predmeta Osnove logistike, VS, 1. letnik, 45 ur predavanj na
rednem in 4 ure predavanj na izrednem študiju (namesto izr. prof. dr. Bojana Rosija).
Dekan je povedal, da je kadrovski načrt živa stvar in da je normalno, da so potrebne spremembe.
Tendenca je, da ure neposredne pedagoške obveznosti razporedimo tako, da zagotovimo polno
obveznost za zaposlene in da zaposleni niso preobremenjeni.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko sprejeme spremembe kadrovskega načrta izvajalcev študijskih
programov Fakultete za logistiko za študijsko leto 2014/2015:
-doc. dr. Zlatko Nedelko se določi za izvajalca predmeta Oskrbovalne verige, VS, 1. letnik,
predavanja na rednem študiju v obsegu 66 ur in izrednem študiju v obsegu 4 ure (namesto prof. dr.
Vojka Potočana),
- doc. dr. Tomaž Kramberger nima predavanj pri predmetu IRD II in IRD III na DR, 2. in 3. letnik (ni v
študijskem programu),
- red. prof. dr. Andrej Kovačič pri predmetu Logistični sistemi in logistične verige, dr, 1. letnik, sprememba števila ur na: 20 PR in 10 SV (namesto prej zapisano 15 PR in 15 SV),
- pred. Uroš Kramar se določi za izvajalca predmeta Osnove logistike, VS, 1. letnik, 45 ur predavanj
na rednem in 4 ure predavanj na izrednem študiju (namesto izr. prof. dr. Bojana Rosija)

5.2. Sodelovanje z MORS
Dekan je povedal, da čaka na sestanek pri državnem sekretarju na MORS. Včeraj je bil na sestanku z
vojsko na temo povezovanja vojske z javnimi izobraževalnimi inštitucijami. Ideja je, da bi vojska
napotila na FL potencialne študente v 1. letnik VS študijskega programa. Vojska potrebuje
izobraževanje, zato ker vsi vojaki slej ko prej izstopijo iz sistema zaradi pogodbe za določen čas,
starosti ali zdravstvenih okoliščin. Problem je primerljivost z izobraževalnimi inštitucijami, ki jih
poznajo. FL je izvajala podiplomski magistrski študij za vojake, ki so se ga udeleževali iz dela. Vpisovali
so se v 2. letnik, hkrati s tem študijem so se usposabljali v okviru štabnega izobraževanja v SV. V
vojski ugotavljajo presežek izobraženega kadra. Obstaja možnost, da zagotovijo 5 – 7 študentov letno.
Dekan je povedal, da smo mi odprti za to. Mi se lahko tudi preoblikujemo v Fakulteto za logistiko in
vojaške vede. Problem je, ker za vojaške vede ni habilitiranih profesorjev. Pri tem je FL v prednosti, saj
ima nekatere ključne posameznike in kandidate, ki lahko te pogoje še dosežejo.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da si Slovenija noče priznati, da je z razpadom Jugoslavije
izgubila vojaško medicino in vojaško akademijo. Upa, da bodo ti študenti (5-7) prišli k nam, da ne
bodo šli na FDV. Želi videti sklenjeno pogodbo med SV in FL UM. Pri tem je opozorila, da mora biti
sodelovanje s SV obojestransko in pisno dokumentirano. Če sodelovanja z vojsko ne bomo uredili s
pogodbo, potem je to izkoriščanje.
Povedala je, da v NATU velja pravilo, da general mora imeti doktorat znanosti. V Slovenski vojski tega
še nimajo, ko bodo to imeli, naj imajo svojo fakulteto, prej pa ne.
Izr. prof. dr. Andrej Lisec je povedal, da se je ogromno vojakov šolalo na FL, upa, da sedaj tega ni več.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je to potrdila.
Dekan je povedal, da takšen sporazum, kot jih imamo mi, lahko sklepajo tudi z drugimi fakultetami, na
primer EPF.
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Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da gre samo za civilno verzijo izobrazbe. Vojaški piloti imajo že leta in
leta urejeno šolanje na FS UL. Tudi civilni piloti morajo imeti 1. stopnjo civilne izobrazbe.
Izr. prof. ddr. Ivanuša je povedala, da bomo naredili vse, kar je potrebno, vendar ne brez pogodbe.
Drugače se bodo iz nas norčevali.
Prof. dr. Potrč je povedal, da je ustanovitev fakultete povezana s sredstvi in da ne bomo tja
brezplačno pošiljali svojega znanja in študijskih programov, ki predstavljajo kapital fakultete.
5.3. Prijava na projekt ARRS
Dekan je povedal, da nismo bili izbrani za financiranje projekta Milkrun.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da je postopek izbire takšen, da se ne moremo pritožiti zoper oceno,
niti zoper merila. Zgrešili smo za vsega ¼ točke, kljub temu, da smo prijavili edini aplikativni projekt.
Meja za sprejem je bila 19 točk, mi pa smo jih zbrali 18,75. Polovico sprejetih vlog je bil brez
evalvacije, na primer IJS. Povedal je, da za sistem BOSCH Siemens delata dve podjetji, eno v Sloveniji
in eno v Turčiji. Slovensko podjetje posluje bolje izključno zaradi logistike. Prof. dr. Potrč je ocenil, da
je potrebno še enkrat poskusiti, glede na to, da smo v 1.krogu izbora gladko napredovali.
Izr. prof. ddr. Ivanuša je povedala, da je bila situacija na FVV enaka. Meni, da gre za korupcijo.
Predlagala je, da se direktorju ARRS dr. Demšarju ne glede pošlje pismo z našimi pripombami in
ugotovitvami.
5.4. Organizacija dogodka
Dekan je povedal, da bomo v sodelovanju z izr. prof. dr. Semoličem organizirali dogodek Knowledge,
ki bo 3. ali 4. 4. 2015.
5.5. Obisk pri Kovintradu
Dekan je povedal, da se je skupaj s prof. dr. Potrčem sestal s predsednikom uprave Kovintrada.
Ponudili so nam najem prostorov, ki so bili prej v uporabi Nove kreditne banke Maribor.
5.6. Informacije o obnovi tlakov v 4. nadstropju Mariborske 7, Celje
Dekan je člane Senata FL UM seznanil z načrtovano obnovo tlakov in sanitarij v 4. nadstropju in
pozval vse zaposlene, naj v času obnove v čim večji meri izrabijo letni dopust in delo na domu.

Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter

Dekan Fakultete za logistiko
Izr. prof. dr. Bojan Rosi
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Popravek zapisnika, sprejet na 10. redni seji Senata FL UM 8. 9. 2014:

Popravek SKLEPA 12
Senat Fakultete za logistiko sprejeme spremembe kadrovskega načrta izvajalcev študijskih
programov Fakultete za logistiko za študijsko leto 2014/2015:
-doc. dr. Zlatko Nedelko se določi za izvajalca predmeta Oskrbovalne verige, VS, 1. letnik,
predavanja na rednem študiju v obsegu 66 ur in izrednem študiju v obsegu 4 ure (namesto prof. dr.
Vojka Potočana),
- doc. dr. Tomaž Kramberger nima predavanj pri predmetu IRD II in IRD III na DR, 2. in 3. letnik (ni v
študijskem programu),
- red. prof. dr. Andrej Kovačič pri predmetu Logistični sistemi in logistične verige, dr, 1. letnik, sprememba števila ur na: 20 PR in 10 V (namesto prej zapisano 15 PR in 15 V),
- pred. Uroš Kramar se določi za izvajalca predmeta Osnove logistike, VS, 1. letnik, 45 ur predavanj
na rednem in 4 ure predavanj na izrednem študiju (namesto izr. prof. dr. Bojana Rosija)

Izjava izr. prof. dr. Andreja Lisca pod točko 5.2. se pravilno glasi: »Izr. prof. dr. Andrej Lisec je povedal,
da se je ogromno vojakov šolalo na FL, sedaj tega ni več.«

Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter

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