Celje, 3. 10. 2013
Številka: 188/2013/DMA
ZAPISNIK
40. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 30. 9. 2013
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 30. 9. 2013
pričetkom ob 14.00 uri v sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.
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Prisotni člani Senata FL UM:
- izr. prof. dr. Bojan Rosi,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- doc. dr. Borut Jereb,
- izr. prof. dr. Maja Fošner,
- Tina Cvahte,
- Ernest Rajh,
- Gašper Koželj Zevnik.
Odsotni člani Senata FL UM: Marko Cedilnik, univ. dipl. prav., mag. inž. log..
Ostali prisotni: 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.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 39. redne, 50. in 51.
dopisne ter 2. slavnostne seje Senata FL UM;
2. Poročilo o izvršitvi sklepov Senata FL UM;
3. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
4. Kadrovski načrt izvajalcev študijskih programov FL za študijsko leto
2013/2014;
5. Akcijski načrt korektivnih ukrepov;
6. Habilitacije;
7. Prošnja za podaljšanje izvolitvene dobe;
8. Doktorska disertacija kandidata Jerka Oršiča;
9. Prošnje zaposlenih;
10. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 1:
1

Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 40. redne seje Senata
Fakultete za logistiko UM.
Ad 1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 39. redne, 50. in 51.
dopisne ter 2. slavnostne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter
sklepov.

je prebrala

sklepe zapisnika in poročala o izvršitvi

Senat je soglasno sprejel:
SKLEP 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 39. redne
seje, in 50. in 51. dopisne seje ter 2. slavnostne seje Senata FL UM.

Ad2) Poročilo o izvršitvi sklepov Senata FL UM;
Damjana MA je predstavila poročilo
sprejeti v letu 2013.

o izvršitvi sklepov Senata FL UM, ki so bili

Neizvršeni so naslednji sklepi:
Sklepi 35. redne seje Senata FL UM 4. 4. 2013
SKLEP 10:
Vodstvo Fakultete za logistiko do naslednje seje Senata FL UM pripravi nabor ukrepov, s
katerimi bo fakulteta dosegla potrebno znanstveno – raziskovalno aktivnost, ki je pogoj za
izvajanje doktorskega študija.
Sklepi 37. redne seje Senata FL UM 18. 6. 2013
SKLEP 11
Senat Fakultete za logistiko UM zadolži prodekanico za izobraževalno dejavnost FL UM izr.
prof. dr. Majo Fošner, da v sodelovanju s predstojniki kateder FL UM
pripravi celovit
predlog
uskladitve vsebin študijskih programov FL UM z ELA standardi ali drugimi
uveljavljenimi standardi.
Aktivnosti za pripravo predloga se morajo pričeti 1. 9. 2013, postopek sprememb mora biti
zaključen do 31. 1. 2014 oziroma pred objavo razpisa za vpis v študijske programe za
študijsko leto 2014/2015.
Sklepi 39. redne seje Senata FL UM 27. 8. 2013
SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša, da se dr. Matjažu Knezu izda soglasje, da v
študijskem letu 2013/2014 opravlja pedagoško delo na Visoki gospodarski šoli v Celju v obsegu
do 25 ur, ki ga lahko opravlja samo izven delovnega časa na Fakulteti za logistiko in tako, da
ne bo moten delovni proces na Fakulteti za logistiko.
SKLEP 15
Senat Fakultete za logistiko UM se seznani z anonimnim pismom zaposlenim. Dekana se
zadolži, da Fakulteta za logistiko pripravi komunikacijski plan, s posebnim poudarkom na
komuniciranju z interno javnostjo in da pismo obravnava na sestanku z vsemi zaposlenimi.
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O obravnavi pisma na tej seji Senata FL dekan obvesti vse zaposlene.

Glede sklepa 35. redne seje je dekan povedal, je bil prodekan doc. dr. Tomaž
Kramberger pozvan, da pripravi predlog, vendar je na žalost odsoten zaradi bolezni.
Dekan je povedal, da se je za nadomeščanje dogovoril s prof. dr. Iztokom Potrčem,
vendar je dobil informacijo, da bo doc. dr. Kramberger 4. 10. 20123 zaključil
bolniško odsotnost, zato nadomeščanje ni potrebno. Člani Senata FL so podali
mnenje, da je razporeditev nalog vseeno potrebna, saj se ne ve, kdaj se bo dr.
Kramberger dokončno vrnil na delo. V času odsotnosti z dela mu delodajalec ne sme
nalagati dela.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3:
Senat FL UM naloži dekanu Fakultete za logistiko UM, da z razporeditvijo dela
v času odsotnosti prodekana doc. dr. Tomaža Krambergerja zaradi bolezni
na
prof. dr. Iztoka Potrča zagotovi nemoteno izvajanje dela in nalog prodekana za
raziskovalno delo.
Na prof. dr. Iztoka Potrča se naslovi sklep številka 10, ki ga je Senat FL UM
sprejel na 35. redni seji dne 4.4. 2013.

Glede sklepa 37. redne seje je prodekanica izr. prof. dr. Maja Fošner povedala, da
je zadeva v postopku. S predstojniki kateder se je pogovarjala, šli smo v Prago, ker
smo dobili mnoge koristne informacije.
Dekan je povedal, da je potrebno ugotoviti, kje smo in kam hočemo iti. Nato bo izr.
prof. dr. Irena Gorenak pripravila kadrovski plan, kdo so ključni kadri FL UM. Dekan
je poudaril, da je to je res potrebno narediti in pozval izr. prof. dr. Majo Fošner, da
naredi terminski plan izvedbe tega sklepa. Rok za oddajo gradiva je 1. 12. 2013.
Senat je soglasno sprejel:
SKLEP 4:
Senat FL UM zadolži prodekanico izr. prof. dr. Majo Fošner, da pripravi terminski
plan izvedbe
uskladitve vsebin študijskih programov FL UM z ELA standardi ali
drugimi uveljavljenimi standardi v skladu s sklepom 11, ki je bil sprejet na 37.
redni seji Senata FL UM in ga do naslednje seje predloži Senatu FL UM v
potrditev.
Dekan je glede sklepov 39. redne seje povedal, da so z UM zahtevali dopolnitev
predloga za izdajo soglasja za dr. Matjaža Kneza z obrazložitvijo. Ocenil je, da ni
primerno, da dražimo UM s takšnim predlogom in da je dr. Knez povedal, da bo
predlog umaknil.
Glede sklepa 15 pa je povedal, da bosta komunikacijski plan pripravili izr. prof. dr.
Irena Gorenak in Manca Zrinski.
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Senat je soglasno sprejel:
SKLEP 5:
Senat FL UM sprejme poročilo dekana FL UM o neizvršenih sklepih Senata FL UM
iz leta 2013.

Ad 3) Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM
Prodekanica izr. prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepe, ki so bili sprejeti na
seji KŠZ, ki je bila 30. 9. 2013.
Podrobno je predstavila načrt izvajanja študijske dejavnosti FL UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6:
Senat FL UM sprejme načrt izvajanja študijske dejavnosti Fakultete za logistiko
UM.

V nadaljevanju je predstavila ostale sklepe KŠZ.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 7:
Senat FL UM soglaša, da se študentki Darji Kukovič, ki se je vpisala na UM FL po
merilih za prehode v 2. letnik magistrskega študijskega programa na 2. Stopnji
Logistika sistemov FL UM, določita diferencialna izpita v obsegu 15 ECTS:
- Sodobne tehnike in tehnologije v logistiki ( 7 ECTS) in
- Management logističnih sistemov in oskrbovalnih verig ( 8 ECTS).
SKLEP 8 :
Senat FL UM soglaša, da se za redne študente določijo izpitni roki za posamezni
predmet v času izpitnih obdobij, določenih s študijskim koledarjem tako, da je
vsaj eden razpisan v zimskem, vsaj eden v jesenskem izpitnem obdobju ter vsaj
dva v poletnem izpitnem obdobju.
SKLEP 9:
Senat FL UM soglaša s spremembo visokošolskega strokovnega študijskega
programa 1. stopnje
Gospodarska in tehniška logistika, univerzitetnega
študijskega programa 1. stopnje Logistika sistemov in magistrskega študijskega
programa 2. stopnje Logistika sistemov (sprememba nosilca).
SKLEP 10 :
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Senat FL UM soglaša, da se predmet magistrskega študijskega programa 2.
stopnje Logistika sistemov Načrtovanje logističnih centrov prerazporedi iz
Katedre za gospodarsko logistiko v Katedro za tehniško logistiko.
SKLEP 11
Sklep številka 6, ki je bil sprejet na 39. redni seji Senata FL UM se spremeni, tako
da se spremeni razporeditev blokov predavanj in vaj.
Predavanja in vaje se pričnejo ob 8.00 uri. Prvi blok traja od 8.00 do 10.00 ure,
drugi blok od 10.00 do 12.00 ure, tretji blok od 13.00 do 15.00 ure, četrti od
15.00 do 17.00 ure in peti blok od 17.00 do 19.00 ure.
Ad 4) kadrovski načrt izvajalcev študijskih programov FL za študijsko leto
2013/2014
Prodekanica izr. prof. dr. Maja Fošner je
dopolnitev kadrovskega načrta.

predstavila predlog sprememb in

Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko potrdi kadrovski načrt izvajalcev študijskih
programov FL UM za študijsko leto 2013/2014 s predlaganimi spremembami in
dopolnitvami.
AD 5) Akcijski načrt korektivnih ukrepov
Prodekan doc. dr. Borut Jereb je predstavil Akcijski načrt korektivnih ukrepov.
Povedal je, da je nekatere ukrepe potrebno še pregledati in dopolniti.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je predlagala, da prodekan doc. dr. Borut Jereb pove
svojo oceno gradiva.
Doc. dr. Borut Jereba je povedal, da so ukrepi korektni, gradiva so pripravljena,
ponekod bi lahko bila bolj razdelana in zapisana bolj obširno.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko sprejme akcijski načrt korektivnih ukrepov v skladu
s poročilom o institucionalni notranji evalvaciji Fakultete za logistiko UM.

Predstavnika študentov Tina Cvahte in Ernest Rajh sta se opravičila in zapustila
sejo.
Ad 6) Habilitacije
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dr. Matjaž Knez
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli predhodno soglasje in strokovna poročila
za izvolitev kandidata dr. Matjaža Kneza v naziv docent za predmetno področje:
»Logistika (družboslovje)« ter Sare Orthaber v naziv asistentka za predmetno
področje logistika (družboslovje) .
Dekan je predlagal, da Senat FL UM imenuje komisijo za izvedbo volitev.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 14 :
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- izr. prof. dr. Irena Gorenak kot predsednica komisije,
- doc. dr. Borut Jereb kot član,
- Gašper Koželj Zevnik kot član.
Izvedle so se tajne volitve dr. Matjaža Kneza v naziv.
Po opravljenih volitvah je

dekan razglasil:

SKLEP 15
Dr. Matjaž Knez
se izvoli v naziv docent
»Logistika (družboslovje)« za dobo petih let.

za predmetno področje

Dekan je zaradi odhoda dveh predstavnikov študentov in članov, ki morajo biti
zaradi podaje mnenja v postopku izločeni iz glasovanja umaknil predlog gradiva za
volitve Sare Orthaber v naziv. Volitve se bodo izvedla na naslednji seji.
Ad 7) Prošnja za podaljšanje izvolitvene dobe
Asist. Sonja Mlaker Kač je vložila prošnjo za podaljšanje izvolitvene dobe. Sonja
Mlaker Kač je bila v letu 2013 3 mesece neprekinjeno odsotnja zaradi bolezni, nato
pa na porodniškem dopustu in dopustu za nego in varstvo otroka, ki bo trajal
predvidoma 12 mesecev. Izvolitev v naziv se ji izteče 21. 1. 2014.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 16
Senat FL UM soglaša, da se asist. Sonji Mlaker Kač podaljša izvolitvena doba za
veljavnost naziva asistentka za čas od 21. 1. 2014 do 21. 4. 2015.

Ad8)

Doktorska disertacija kandidata Jerka Oršiča

Dekan je predstavil poročilo Komisije o oceni primernosti prijavljene teme
doktorske disertacije kandidata Jerka Oršiča z naslovom Ugotavljanje in merjenje
vplivov na trajno upravljanje oskrbovalne verige pri zunanjih izvajalcih logističnih
storitev pod mentorstvom red. prof. dr. Iztoka Potrča in somentorja izr. prof. dr.
Bojana Rosija.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 17
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru daje pozitivno mnenje k
Poročilu komisije o oceni primernosti prijavljene teme doktorske disertacije
kandidata Jerka Oršiča z naslovom: »Ugotavljanje in merjenje vplivov na trajno
upravljanje oskrbovalne verige pri zunanjih izvajalcih logističnih storitev«.
Poročilo se posreduje Senatu Univerze v Mariboru.
SKLEP 18
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za mentorja teme doktorske
disertacije kandidata Jerka Oršiča z naslovom: »Ugotavljanje in merjenje vplivov
na trajno upravljanje oskrbovalne verige pri zunanjih izvajalcih logističnih
storitev« potrdi prof. dr. Iztoka Potrča, za somentorja pa izr. prof. dr. Bojana
Rosija.
Sklep se posreduje Senatu Univerze v Mariboru.
Ad 8) Prošnje zaposlenih

V nadaljevanju je dekan predstavil vloge zaposlenih za izdajo soglasij za izvajanje
pedagoškega dela na FL UM, FT UM in FF UM:
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 19:
Senat FL UM soglaša, da doc. ddr. Teodora Ivanuša 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 % in podjemno pogodbo v obsegu do 1/3 polnega
delovnega časa.
SKLEP 20:
Senat FL UM soglaša, da prof. dr. Bojan Škof 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, podjemno pogodbo v obsegu do 1/3
polnega delovnega časa in avtorsko pogodbo.
SKLEP 21:
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Senat FL UM soglaša, da doc. dr. Roman Gumzej
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. Bojan Rosi 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, podjemno pogodbo v
obsegu do 1/3 polnega delovnega časa in avtorsko pogodbo.
SKLEP 23:
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Irena Gorenak
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 %.
SKLEP 24:
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Andrej Lisec 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 25:
Senat Fakultete za logistiko soglaša, da mag. phil. Sara Orthaber
v študijskem
letu 2013/2014 na Filozofski fakulteti UM pri predmetu angleščina v okviru
dodatne tedenske pedagoške obremenitve sodeluje pri izvajanju pedagoškega
dela v obsegu 30 ur neposredne pedagoške obveznosti.
SKLEP ŠT. 26:
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Maja Fošner 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 podjemno v obsegu 1/3 polnega
delovnega časa in avtorsko pogodbo.
SKLEP 27
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša, da izr. prof. dr. Maja Fošner v
študijskem letu 2013/2014 za izvajanje pedagoškega dela pri predmetu
Statistika in poslovna matematika na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru
sklene avtorsko pogodbo.
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SKLEP 28
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša, da
asist. Benjamin Marcenu v
študijskem letu 2013/2014 v okviru dodatne tedenske pedagoške obremenitve
izvaja pedagoško delo vaje pri predmetu Statistika in poslovna matematika na
Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru.
SKLEP 29:
Senat FL UM soglaša, da mag. Polona Vičič 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 in podjemno pogodbo v obsegu do 1/3
polnega delovnega časa.
SKLEP 30
Senat FL UM soglaša, da doc. dr. Tomaž Kramberger
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, podjemno pogodbo v
obsegu do 1/3 polnega delovnega časa in avtorsko pogodbo.
SKLEP 31:
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Tone Lerher
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 in podjemno pogodbo v
obsegu do 1/3 polnega delovnega časa.
SKLEP 32:
Senat FL UM soglaša, da prof. dr. Iztok Potrč 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 in podjemno pogodbo v obsegu do 1/3
polnega delovnega časa.

Ad10) razno
Dekan je obvestil Senat FL UM, da je naša študentka, asistentka in članica Senata FL
UM
Tina Cvahte prejela rektorjevo nagrado, ki bo podeljena 8. 10. 2013 in ji
čestital.
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Dekan je povedal, da prodekan Ernest Rajh z današnjim dnem zaradi poteka statusa
študenta zaključuje z mandatom prodekana za študentska vprašanja. V svojem
imenu in v imenu Senata FL UM se mu je zahvalil za opravljeno delo.
Dekan je povedal, da ugotavljamo, da pri novem načinu predavanj ugotavljamo, da
imamo premajhno število predavalnic.
Zaključeno ob 15.30.
Pripravila:
Damjana Medved Arbeiter

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