Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 27. 11. 2013
Številka 249/13/DMA

ZAPISNIK
2. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 27. 11. 2013

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 27. 11. 2013 s pričetkom ob 12.00 uri v
sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.
Prisotni člani Senata FL UM:
- izr. prof. dr. Bojan Rosi,
- doc. dr. Tomaž Kramberger,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. dr. Andrej Lisec,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- doc. dr. Borut Jereb,
- Jalen Plut,
- Gašper Koželj Zevnik ,
- Tina Cvahte.
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Maja Fošner, dr. Marko Cedilnik.
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
sklepčnost.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obravnava in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Senata FL UM;
Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
Terminski plan sej organov FL UM;
Habilitacije;
Izvajanje tutorstva na FL UM;
Predlog reorganizacija Katedre za gospodarsko logistiko;
Imenovanje prodekana za študentska vprašanja na FL UM;
Prošnje zaposlenih;
Razno.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 2. redne seje Senata Fakultete za logistiko
UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 1. konstitutivne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe iz zapisnika in poročala o realizaciji sklepov.
Izr. prof. dr. Andrej Lisec je predlagal, da se dopolni zapis razprave k 7. točki dnevnega reda z
vprašanjem, ki ga je postavil na seji in odgovorom v naslednjem besedilu:
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 fakultet in
študijskih programov, poenotenje in centralizacijo upravnih storitev.
Dekan je povedal, da je v smislu racionalizacije delovanja UM in zmanjšanja stroškov, ki nastajajo
zaradi podvajanja vsebin in študijskih programov mnenje pozitivno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 1. konstitutivne seje Senata FL
UM z dopolnitvijo zapisa razprave k 7. točki dnevnega reda.

Ad 2) Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM ;
Doc. dr. Borut Jereb je obrazložil predlagane spremembe študijskih programov. Povedal je, da so nas
iz UM naknadno opozorili, da je potrebno zagotoviti izbirnost v deležu najmanj 10 %. To izbirnost
smo zagotovili tako, da smo enega izmed obveznih predmetov vključili v module.
Dekan je povedal, da je Senat UM na včerajšnji seji že potrdil spremembe študijskih programov. Izr.
prof. dr. Irena Gorenak je opozorila, da če je Senat že potrdil spremembe, vključno z današnjo, tega ni
potrebno še enkrat pošiljati na UM.
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da je Senat UM včeraj potrdil spremembe nosilcev predmetov
na 1. in 2. stopnji študijskih programov FL. Gradivo za UM bodo uredile strokovne službe.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 3
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme spremembe visokošolskega strokovnega študijskega
programa 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika (sprememba predmetnika).
SKLEP 4
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme spremembe univerzitetnega študijskega programa 1.
stopnje Logistika sistemov (sprememba predmetnika).
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SKLEP 5
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme poročilo o realizaciji akcijskega načrta za odpravljanje ovir
za študente invalide za študijsko leto 2012/2013.
Ad 3) Terminski plan sej organov FL UM
Dekan je v skladu z obravnavo in sklepom, sprejetem na Strokovnem kolegiju FL UM, predlagal, da so
seje Senata FL UM praviloma prvi ponedeljek v mesecu ob 12.00 uri.
Prodekan doc. dr. Borut Jereb je sporočil, da bodo seje Komisije za mednarodno sodelovanje zadnji
delovni dan pred redno sejo Senata FL UM. Predloge sta sporočila tudi doc. dr. Roman Gumzej in doc.
dr. Tomaž Kramberger.
Dekan je predlagal, da se Senat FL Um seznani s terminskim planom, ta naj se dopolni z vsemi termini
in nato objavi. Termini sej naj se po možnosti uskladijo s posamezniki, ki sodelujejo v več organih.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6
Senat Fakultete za logistiko UM se seznani s terminskim planom sej Senata FL UM za študijsko leto
2013/2014.

Ad 4) Habilitacije
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli predhodno soglasje in strokovno poročilo za izvolitev
kandidatov dr. Matevža Obrechta v naziv asistent za predmetno področje logistika (družboslovje) in
za mag. Marjana Sternada v naziv predavatelj za predmetno področje logistika (družboslovje).
Dekan je predlagal, da Senat FL UM imenuje komisijo za izvedbo volitev.
SKLEP 7
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- doc. dr. Borut Jereb kot predsednik komisije,
- izr. prof. dr. Andrej Lisec kot član,
- Tina Cvahte kot članica - študentka.
4.1. dr. Matevž Obrecht
Izvedle so se tajne volitve dr. Matevža Obrechta v naziv.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 8
Dr. Matevž Obrecht se izvoli v naziv asistent
(družboslovje)« za dobo treh let.

za predmetno področje »Logistika

4.2. Mag. Marjan Sternad
Izvedle so se tajne volitve mag. Marjana Sternada v naziv.
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Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 9
Mag. Marjan Sternad se izvoli v naziv predavatelj
(družboslovje)« za dobo petih let.

za predmetno področje »Logistika

Ad 5) Izvajanje tutorstva
Damjana Medved Arbeiter je predstavila sklepe Komisije za tutorstvo z dne 20. 11. 2013. Komisija za
tutorstvo je v skladu z določili Pravilnika o tutorstvu na FL UM predlagala, da se Tino Cvahte imenuje
za vodjo tutorjev učiteljev za mandatno dobo dveh let.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko UM
mandatno dobo dveh let.

imenuje asist. Tino Cvahte za vodjo tutorjev učiteljev za

Študentka tutorka Sandra Jež je podala pisno izjavo, s katero se je že seznanila Komisija za tutorstvo.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 11
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme odstopno izjavo študentke tutorke Sandre Jež.

Ad 6) Predlog reorganizacije Katedre za gospodarsko logistiko
Damjana Medved Arbieter je predstavila predlog predstojnice Katedre za gospodarsko logistiko izr.
prof. dr. Irena Gorenak za reorganizacijo Katedre za gospodarsko logistiko.
Dekan je povedal, da je to največja katedra na FL, najbolj raznolika in težko obvladljiva. Dekan je
prepričan, da je reorganizacija nujno potrebni korak.
Doc. dr. Borut Jereb je povedal, da je predlog skladen s strateškimi cilji, ki smo si jih zastavili.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko potrdi reorganizacijo z razdelitvijo Katedre za gospodarsko logistiko v
dve katedri in razporeditev delovnih mest zaposlenih v:
- Katedro za oskrbovalne verige in trajnostni razvoj (izr. prof. dr. Bojan Rosi, mag. Marjan Sternad,
prof. dr. Vojko Potočan, doc. dr. Zlatko Nedeljko, prof. dr. Jurij Kovač, doc. dr. Matjaž Roblek,
mag. Brigita Gajšek, izr. prof. dr. Klavdij Logožar, doc. dr. Stanislav Božičnik, Uroš Kramar, mag,
Tomislav Letnik, doc. dr. Matjaž Knez, dr. Matevž Obrecht in dr. Marko Cedilnik;
- Katedro za upravljanje v logistiki (izr. prof. dr. Irena Gorenak, asist. Sonja Mlaker Kač – asist.
Vaska Pejić, lekt. mag. Polona Vičič, lekt.mag. phil. Sara Orthaber, doc. dr. Borut Jereb, prof. dr.
Bojan Škof, izr. prof. dr. Božo Grafenauer, prof. dr. Dušan Radonjič, izr. prof. ddr. Teodora
Ivanuša).
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Ad 7) Imenovanje prodekana za študentska vprašanja
Dekan FL UM je povedal, da je izdal sklep o začetku postopka imenovanja prodekana za študentska
vprašanja. Prejeli smo eno prijavo, ki jo je vložil sedanji v.d. prodekana Klemen Grobin. V gradivu je
njegova prijava in program dela.
Študentski svet FL UM je danes, 27. 11. 2013 obravnaval prijavo kandidata in podal pozitivno mnenje
k njegovi kandidaturi.
Dekan je predlagal, da Senat FL UM predlaga rektorju, da imenuje študenta Klemna Grobina za
prodekana za študentska vprašanja FL UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko predlaga rektorju Univerze v Mariboru, da študenta Klemna Grobina
imenuje za prodekana za študentska vprašanja Fakultete za logistiko za mandatno dobo dveh let od
1. 12. 2013 dalje.

Ad 8) Prošnje zaposlenih
Dekan je povedal, da smo prejeli dve vlogi za izdajo soglasij zaposlenim: doc. dr. Darji Topolšek in
Urošu Kramarju, mag. inž. log., obema za izvajanje pedagoškega dela na FT UM.
V razpravi je dekan podprl izdajo soglasij, saj gre za pedagoško delo na FT, ki je članica UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 14:
Senat FL UM soglaša, da doc. dr. Darja Topolšek v študijskem letu 2013/2014 izvaja predmet
Logistika v turizmu (UN) na Fakulteti za turizem UM v obsegu 45 ur predavanj, od tega 33 ur v
okviru dodatne tedenske neposredne pedagoške obremenitve in 12 ur po pogodbi o zaposlitvi za
dopolnilno delo .
SKLEP 15:
Senat FL UM soglaša, da Uroš Kramar v študijskem letu 2013/2014 v okviru redne tedenske
pedagoške obremenitve na Fakulteti za turizem UM izvaja predavanja pri predmetu Logistika v
turizmu (VS) v obsegu 45 ur.

Ad 10) razno
Dekan je povedal, da je bil včeraj na seji Senata UM, ki je obravnaval tudi naš predlog akcijskega
načrta, ki smo ga pripravili na osnovi ugotovitev institucionalne notranje evalvacije. Naš akcijski načrt
je bil pozitivno ocenjen in pohvaljen. Rektor je povedal, da je integracija UM tudi to, da se učimo od
boljših od nas.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da se bomo ponovno potegovali za razpis doktorskega
študijskega programa Logistika sistemov. Jutrišnja reakreditacija dr. študijskega programa je prvi del,
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drugi del je, kako prepričati prorektorico na UM. Doc. dr. Kramberger je predstavil osnutek načrta, ki
ga bo v ponedeljek, 2. 12. 2013 obravnavala Komisija za znanstveno – raziskovalno delo FL UM.
Glavni očitek FL je bil, da nimamo znanstveno – raziskovalnih projektov, na katere bi vezali
raziskovalno delo doktorskih študentov. Letošnja situacija je malo boljša kot lani. Pri tem je predstavil
projekte, ki so zajeti v gradivu.
Doc. dr. Borut Jereb je predlagal, da se v gradivo vključi tudi projekt TEMPUS, ki ga je pridobila FL UM.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je temu nasprotoval iz razloga, ker ne gre za znanstveno raziskovalni
projekt.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 16
Senat Fakultete za logistiko se seznani z osnutkom raziskovalnega portfelja FL UM za leto 2014.
Dekan je predstavil informacije o orodjih za 3D prezentacijo logističnih procesov, njihova cena je med
11 in 14 tisoč EUR.
Prof. dr. Iztok Potrč je dodal, da imamo tudi dve malo starejši ponudbi, eno orodje smo brezplačno
dobili na vpogled za določen čas. Predlagal je, da se znotraj katedre ustanovi razširjeno delovno telo, ki
bo obravnavalo predlog za nabavo opreme. Člani Senata FL UM so ga podprli.
Dekan je povedal, da so bila stara merila za vrednotenje e-gradiv razveljavljena. Glede na priporočilo
notranje revizije, da je potrebno namensko zbrana sredstva za e-gradiva tudi potrošiti za ta namen,
smo se odločili, da gradiva ocenimo in z avtorji sklenemo avtorske pogodbe. Prejeta gradiva so
ovrednotena z merilom števila strani oziroma avtorskih pol. Poslovodni odbor FL UM je predlog
potrdil, zdaj bomo predlog za sklenitev avtorskih pogodb za e-gradiva dali tudi v potrditev Upravnemu
odboru UM, po prejemu soglasja pa z avtorji sklenili avtorske pogodbe.
Gašper Koželj Zevnik je povedal, da je bil Tilen Lavrič imenovan za novega vodjo tutorjev študentov za
mandatno dobo enega leta.
Končano ob 13.15 uri.
Zapisnik
Damjana Medved Arbeiter

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