Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 15. 11. 2013
Številka 231/13/DMA
ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 11. 11. 2013
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 11. 11. 2013 s pričetkom ob 13.00 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,
- doc. dr. Tomaž Kramberger,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. dr. Andrej Lisec,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- doc. dr. Borut Jereb,
- Marko Cedilnik, univ. dipl. prav., mag. inž. log..
- Jalen Plut,
- Gašper Koželj Zevnik ,
- Tina Cvahte.
Odsotni člani Senata FL UM: nihče.
Ostali prisotni: izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, Klemen Grobin, Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl.
prav.
Dekan izr. prof. dr. Bojan Rosi (v nadaljevanju: dekan) je v uvodu pozdravil navzoče in ugotovil
sklepčnost. Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Dekan je predlagal, da se pod točko 1
dodatno obravnava zapisnik 52. dopisne seje, ki je bila opravljena po sklicu te seje. Izloči se 5. točka –
razpis za vpis v dodiplomske študijske programe, saj je bila zaradi roka odločitev sprejeta na dopisni
seji, ter da se ustrezno preštevilčijo nadaljnje točke dnevnega reda.
Dnevni red:
1. Konstituiranje Senata Fakultete za logistiko,
2. Obravnava in potrditev zapisnika 40. redne seje, 8. izredne seje Senata FL UM in 52. dopisne
seje Senata FL UM ;
3. Imenovanje komisij Senata Fakultete za logistiko UM;
4. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
5. Habilitacije;
6. Akcijski načrt izboljšav UM;
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7. Prošnje zaposlenih,
8. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 1
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme spremenjen in dopolnjen dnevni red 1. konstitutivne seje
Senata Fakultete za logistiko UM.

Ad 1) Konstituiranje Senata Fakultete za logistiko
Dekan je prebral sklep 14. seje Akademskega zbora FL UM in predlagal, da Senat FL UM glasuje o
predlogu sklepa.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 2
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru se seznani z novoizvoljenimi člani Senata
Fakultete za logistiko UM iz vrst visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev za mandatno
obdobje od 9. 11. 2013 do 8. 11. 2017, in sicer:
Izr. prof. dr. Maja Fošner za področje Računsko intenzivne metode in aplikacije v logistiki,
Doc. dr. Tomaž Kramberger za področje Računsko intenzivne metode in aplikacije v logistiki,
Red. prof. dr. Iztok Potrč za področje Tehniška logistika,
Izr. prof. dr. Andrej Lisec za področje Tehniška logistika,
Izr. prof. dr. Irena Gorenak za področje Gospodarska logistika,
Doc. dr. Borut Jereb za področje Gospodarska logistika,
Marko Cedilnik za področje Gospodarska logistika.

Ad2) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 40. redne, 8. izredne in 52. dopisne seje
Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe zapisnika in poročala o izvršitvi sklepov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 40. redne seje 52. dopisne
seje in 8. izredne seje Senata FL UM.

Ad3) Imenovanje komisije Senata FL UM;
Dekan je predstavil predlog za imenovanje Komisij Senata FL UM za naslednje mandatno obdobje, kot
je v gradivu.
Prof. dr. Iztok Potrč je predlagal, da se v KŠZ doda predstavnika iz Katedre za tehniško logistiko in s
tem zagotovi zastopanost vseh kateder v komisij. Dekan je soglašal, da se iz predloga izključi mag.
Marjan Sternad in namesto njega vključi doc. dr. Darja Topolšek.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je predlagal, da se v KMS imenuje prof. dr. Vojak Potočana, oziroma doc.
dr. Zlatka Nedeljka. Doc. dr. Borut Jereb je predlagal izr. prof. ddr. Teodoro Ivanuša.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 4
Senat Fakultete za logistiko imenuje Komisijo za študijske zadeve FL UM za mandatno obdobje od 17.
11. 2013 do 16. 11. 2017:
Izr. prof. dr. Maja Fošner, predsednica komisije;
Izr. prof. dr. Irena Gorenak, članica;
Doc. dr. Borut Jereb, član,
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, članica,
Doc. dr. Darja Topolšek, član.
Dva predstavnika imenuje ŠS FL UM.
SKLEP 5
Senat Fakultete za logistiko imenuje Komisijo za ocenjevanje kakovosti
obdobje od 17. 11. 2013 do 16. 11. 2017:
Doc. dr. Roman Gumzej, predsednik komisije;
Doc. dr. Matjaž Knez, član;
Mag. Brigita Gajšek, članica,
Tea Vizinger, članica,
Nina Vrečko, članica.

FL UM za mandatno

Dva predstavnika imenuje ŠS FL UM.
SKLEP 6
Senat Fakultete za logistiko imenuje Komisijo za znanstveno raziskovalne zadeve
mandatno obdobje od 17. 11. 2013 do 16. 11. 2017:
Doc. dr. Tomaž Kramberger,
Prof. dr. Iztok Potrč,
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
Doc. dr. Borut Jereb,
Doc. dr. Darja Topolšek.

FL UM za

Dva predstavnika imenuje ŠS FL UM.
SKLEP 7
Senat Fakultete za logistiko imenuje Komisijo za mednarodno sodelovanje
obdobje od 17. 11. 2013 do 16. 11. 2017:
Doc. dr. Borut Jereb,
Izr. prof. dr. Maja Fošner,
Izr. prof. dr. Andrej Lisec,
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
Lekt. asist. mag. phil. Sara Orthaber.
Dva predstavnika imenuje ŠS FL UM.

Ad 4) Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM
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FL UM za mandatno

Izr. prof. dr. Maja Fošner je predstavila predloge za spremembo nosilcev predmetov na 1. in 2.
stopnji študijskih programov FL UM, ki jih je KŠZ FL UM sprejela na 50. dopisni seji.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8

Senat Fakultete za logistiko UM soglaša s spremembo visokošolskega strokovnega študijskega
programa 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika (spremembe nosilcev).

SKLEP 9

Senat Fakultete za logistiko UM soglaša s spremembo univerzitetnega študijskega programa 1.
stopnje Logistika sistemov (spremembe nosilcev).

SKLEP 10

Senat Fakultete za logistiko UM soglaša s spremembo magistrskega študijskega programa 2.
stopnje Logistika sistemov (spremembe nosilcev).

Izr. prof. dr. Maja Fošner je predstavila spremembe študijskih programov, ki jih je KŠZ FL UM sprejel
na 7. izredni seji komisije.
Povedala je, da je letos spomladi Senat FL UM sprejel sklep, da se pregleda študijske programe FL UM
ter da se pripravi predlog sprememb in izboljšav. S strani UM smo dobili informacijo, da morajo biti
večje spremembe študijskih programov potrjene pred sprejemom besedila razpisa, to je do 1. 12.
2013. Zaradi nejasnih informacij je prišlo do dileme o roku za pripravo sprememb, in sicer do
sprejema razpisa za vpisa ali do 1. 12. 2013.
Izr. prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je gradivo za to sejo v fazi delovnega gradiva in da se bo pred
oddajo na UM še uredilo. Predstavila je večje spremembe, ki so bile vključene v dodiplomske
študijske programe. Na obeh študijskih programih je v 1. letniku nov predmet in sicer Uvod v logistiko
na UN in Osnove logistike na VS študijskem programu. V 2. letniku se ukinjajo moduli. Črtan je
predmet Pravo v logistiki, vsebine se vključijo v predmet Transportno zavarovanje. V 3. letniku je
prišlo do sprememb na področju vojaške logistike. Po navodilih UM število kontaktnih ur ne sme
presegati 750. Izr. prof. dr. Maja Fošner je povedala, da so predstojniki kateder s tem seznanili vse
pedagoške delavce, ki so imeli možnost podati predloge. Še vedno imamo dodatne predloge, ki še
niso bili realizirani. Delovna skupina s tem ni zaključila svojega dela, saj je potrebno pregledati še
vsebine podiplomskih študijskih programov.
Marko Cedilnik je vprašal, kateremu cilju smo sledili: zaposlenim ali izobraževanju v sistemu logistike.
Dekan je povedal, da je bilo vodilo, da smo pri pregledu različnih primerljivih študijskih programov
ugotovili, da nam nekatere vsebine manjkajo, nekatere se podvajajo. Naši programi so bili predhodno
zastavljeni tako, da so bili prilagojeni izrednim študentom. Dekan je rekel, da je prepričan, da
predlagane spremembe še niso končni cilj, da smo zadostili zahtevam glede nosilstva, vključili vsebine
oskrbovalne verige, organizacijo oskrbovalne verige, nabavno logistiko in zeleno logistiko. Glede na
skupen cilj je to eden izmed korakov za študente. Spremembe študijskih programov so nujne, čeprav
to zgleda smešno, kdor tega ne dela, je obsojen na propad.
Doc. dr. Borut Jereb je povedal, da je vse to res, poudaril je tudi, da pogledamo, kaj so pričakovanja
vseh deležnikov – tako študentov, ki smo jih vprašali, kaj pričakujejo in odjemalcev. Narejena je bila
tudi primerjava s primerljivimi študijskimi programi. To izkazuje tudi cilje FL UM in zaveze h kakovosti.
To je delna rešitev, ker nas k temu sili rok.
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Marko Cedilnik je povedal, da je ravno v tem problem tega predlog za spremembo študijskih
programov.
Doc. dr. Kramberger je povedal, da je čas, da se ne vračamo 3 korake naprej in dva nazaj ampak, da
nadaljujemo naprej.
Marko Cedilnik je rekel, da je potem to minimalni skupni imenovalec.
Doc. dr. Jereb je rekel, da je to presek procesa, ki se odvija.
Prof. dr. Potrč je rekel, da je predlog dober.
Tina Cvahte je rekla, da trdimo, da želimo s študijskim programi priti do cilja – tega cilja pa še vedno
nimamo.
Dekan je povedal, da je cilj primerljivi študij, podlaga je želja študentov in FL.
Jalen Plut je vprašal, ali ni nekih splošnih tržnih tendenc kot družbena odgovornost, organiziranost,
obnovljivi viri energije.
Doc. dr. Jereb je povedal, da je cilj potrebno povedati in zapisati.
Izr. prof. dr. Maja Fošner je povedala, da moramo vedeti, da imamo veliko študentov, ki so vpisani
ponovno, evidenčno, pavzirajo in zaradi njih moramo vzdrževati povezavo s starimi programi ter
spremembe uvajati korak za korakom.
Tina Cvahte je povedala, da se strinja, zanima jo, ali imamo končni cilj. Ni želela biti kritična do vsebin
ampak do procesa. Ali vsi vem, kaj je cilj.
Doc. dr. Jereb je povedal, da se strinja in podal primerjavo s Kitajsko, kjer že v avli kažejo projekte, ki
jih izvajajo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 11
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša s spremembami visokošolskega strokovnega študijskega
programa 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika in univerzitetnega študijskega programa 1.
stopnje Logistika sistemov.
Izr. prof. dr. Maja Fošner je predstavila težave pri izvedbi vpisov na podlagi sklepov KŠZ, saj se je letos
postopek zavlekel preko 30. 9. 2013, zato je predlagala, da se izpitni roki zaključijo prej kot letos.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko soglaša, da se izpitni roki v jesenskem izpitnem obdobju razpišejo v
prvi polovici izpitnega obdobja.
Izr. prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog za spremembo kadrovskega načrta in sicer izvedbo
predmeta Pravo v logistiki na VS in UN programu prevzame izr. prof. dr. Božo Grafenauer.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 13
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Kadrovski načrt za izvajanje študijskih programov Fakultete za logistiko za študijsko leto
2013/2014 se spremeni, tako da se izr. prof. dr. Božo Grafenauer določi za izvajalca predmetov
Pravo v logistiki na VS in UN študijskem programu.
Ad 6) Habilitacije
6.1.Mag. phil. Sara Orthaber
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli predhodno soglasje in strokovno poročilo za izvolitev
kandidatke mag. phil. Sare Orthaber
v naziv asistentka za predmetno področje logistika
(družboslovje) . Za izvedbo volitev je potrebno imenovati volilno komisijo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 14
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- Marko Cedilnik kot predsednik komisije,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak kot članica,
- Jalen Plut kot član – predstavnik študentov.
Izvedle so se tajne volitve Sare Orthaber v naziv.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 15
Sara Orthaber se izvoli v naziv asistentka za predmetno področje »Logistika (družboslovje)«
za dobo treh let.
6.2. Damir Vrančić
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli popolno vlogo dr. Damirja Vrančića za izvolitev v naziv docent
za predmetno področje logistika (naravoslovje in matematika). Senat FL UM mora imenovati
komisijo za pripravo strokovnega poročila.
Katedra za kvantitativno modeliranje v logistiki je podala predlog za imenovanje komisije, sklep je v
gradivu.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 16
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev
dr. Damirja Vrančića za izvolitev v naziv docent za predmetno področje logistika
(naravoslovje in matematika) v sestavi:
1. dr. Dejan Dragan, FL UM, docent za predmetno področje kvantitativne metode in
aplikacije v logistiki (do 19. 1. 2017), predsednik komisije;
2. dr. Tomaž Kramberger, FL UM, docent za predmetno področje kvantitativne metode in
aplikacije v logistiki (do 8. 10. 2015), član,
3. dr. Gregor Klančar, FE UL, izredni prof. za predmetno področje elektrotehnike ( do 12. 12.
2017), član.
4. dr. Đani Juričić, redni prof. za predmetno področje elektrotehnika, dodatni član.
Ad 7) Akcijski načrt izboljšav UM
Doc. dr. Roman Gumzej je predstavil predlog gradiva. Kot nenavaden je označil cilj, da bo UM uvedla
minimalni standard znanj študentov oziroma katalog znanja.
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Doc. dr. Borut Jereb je povedal, da se na UM pripravljajo kazalniki kakovosti za ocenjevanje, predlagal
je, da se vključi tudi FL in ocenil, da gre pri zgoraj navedenem cilju tem cilju za to.
KOK FL UM je obravnaval poročilo in akcijski načrt.
Senat FL UM je soglasno sprejel sklep:
SKLEP 17
Senat Fakultete za logistiko UM podpira Akcijski načrt izboljšav Univerze v Mariboru.
Doc. dr. Borut Jereb je predlagal, da Senat FL UM da pobudo, da se ga vabi na seje Komisije za
ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru.
Senat FL UM je soglasno sprejel sklep:
SKLEP 18
Senat Fakultete za logistiko UM daje Univerzi v Mariboru pobudo, da se prodekana za kakovost in
mednarodno sodelovanje Fakultete za logistiko doc. dr. Boruta Jereba vabi na seje Komisije za
ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru.

Ad 8) Prošnje zaposlenih
Dekan je predstavil vloge zaposlenih na FL UM za izdajo soglasij za izvajanje pedagoškega dela na FL
UM, FVV UM in raziskovalnega dela na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 19
Senat FL UM soglaša, da doc. ddr. Teodora Ivanuša v študijskem letu 2013/2014 za izvajanje
predmeta Krizno upravljanje z naravnimi in drugimi nesrečami na FVV UM sklene podjemno
pogodbo v obsegu 70 ur in avtorsko pogodbo.
SKLEP 20
Senat FL UM soglaša, da doc. ddr. Teodora Ivanuša
mentorstev na FVV UM sklene avtorsko pogodbo.

v študijskem letu 2013/2014

za izvajanje

SKLEP 21
Senat FL UM soglaša, da doc. dr. Matjaž Knez v študijskem letu 2013/2014 za izvajanje
pedagoškega dela na FL UM na rednem in izrednem študiju v skladu s potrjenim kadrovskim
načrtom učiteljev in asistentov za izvajanje študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje sklene pogodbo
o zaposlitvi za dopolnilno delo v obsegu do 20 % polnega delovnega časa.
SKLEP 22
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Maja Fošner na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v
Ljubljani sklene dopolnilno delovno razmerje za izvajanje znanstveno – raziskovalnega dela za 20 %
polnega delovnega časa za čas od 6. 1. 2014 do 5. 1. 2015.
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Ad 9) razno
9.1. Dekan je predstavil težave v postopku priprave doktorske disertacija kandidata mag. Leona
Grašiča. Njegov somentor prof. dr. Maks Oblak namreč ne sodeluje, niti se ne odziva in s kandidatom
ne komunicira. Dekan je povedal, da prof. dr. Oblak tudi s FL ne komunicira v nobeni obliki. Predlagal
je, da se izvede postopek zamenjave mentorja in da mentorstvo prevzame prof.dr. Potrč.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 23
Senat FL UM se seznani s postopkom spremembe somentorja pri doktorski nalogi mag. Leona
Grašiča.
9.2. Študijsko gradivo v obliki knjig
Dekan je povedal, da je doc. dr. Roman Gumzej pripravil dva učbenika in da je dogovorjeno, da bi bila
minimalna izdaja v obsegu 30 tiskanih izvodov. Dekan poziva vse ostale visokošolske učitelje in
sodelavce, da pristopijo k izdelavi učbenikov. Učbeniki se bodo izdajali v enakem formatu, obliki in
barvah.
Doc. dr. Borut Jereb je povedal, da mu je učbenik oblikovala FL, tisk je plačal sam.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da je pripravljene pomagati pri izdaji, saj ima s tem osebne
izkušnje.
Doc. dr. Jereb je rekel, da ne sme biti omejitev za tisk v lastni režiji.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je vprašal, kako bomo opravičili e-gradiva, če bomo zaračunavali tiskanje.
Tiskanje knjige je v nasprotju z e-študijem.
Tina Cvahte je vprašala, ali ni to prodaja iste stvari.Dekan je povedal, da je knjiga namenjena za
knjižnico.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 24
Senat FL UM podpira širitev knjižničnega fonda Fakultete za logistiko.
Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter

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

Dopolnitev zapisnika 1. konstitutivne seje Senata FL UM, ki je bila sprejeta na 2. redni seji Senata
Fakultete za logistiko UM 27. 11. 2013:
Besedilo razprave k 7. točki dnevnega reda se dopolni z naslednjim besedilom:
Izr. prof. dr. Andrej Lisec je vprašal, kakšno je stališče FL glede točke 2.16 predlogov za izboljšanje na
UM z dne 6. 11. 2013, ki predvideva racionalizacijo organizacije UM z zmanjšanjem števila fakultete in
študijskih programov, poenotenje in centralizacijo upravnih storitev.
Dekan kje povedal, da je v smislu racionalizacije delovanja UM in zmanjšanja stroškov, ki nastajajo
zaradi podvajanja vsebin in študijskih programov mnenje pozitivno.
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