Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 6. 1. 2014
Številka 276/13/DMA

ZAPISNIK
3. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 6. 1. 2014

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 6. 1. 2014 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,
- izr. prof. dr. Maja Fošner,
- dr. Marko Cedilnik,
- doc. dr. Tomaž Kramberger,
- izr. prof. dr. Andrej Lisec,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- Tilen Lavrič,
- Katja Baškovič,
- Patricija Teršar.
Odsotni člani Senata FL UM: prof. dr. Iztok Potrč, izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, doc. dr. Borut Jereb.
Ostali prisotni: Klemen Grobin, doc. dr. Roman Gumzej, 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. Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje Senata FL UM;
2. Samoevalvacijsko poročilo FL UM za študijsko leto 2012/2013;
3. Poročilo o izvršitvi sklepov Senata FL UM za leto 2013;
4. Kadrovski načrt FL UM za študijsko leto 2013/2014;
5. Imenovanje predstavnika FL UM v Komisijo za knjižnični sistem UM;
6. Doktorske disertacije;
7. Razno.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 1
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 3. redne seje Senata Fakultete za logistiko
UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 2. redne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe zapisnika in poročala o realizaciji sklepov.
Izr. prof. dr. Maja Fošner je podala pripombo k obrazložitvi točke 2 – predlogi Komisije za študijske
zadeve FL UM. Predlagala je da se tretji stavek prvega odstavka pravilno glasi: »To smo upoštevali in
ustrezno preoblikovali študijske programe.«
Člani Senata so se strinjali s predlogom.
Senat FL UM Je soglasno sprejel:
SKLEP 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 2. redne seje Senata FL UM s
pripombo k besedilu razprave k 2. točki.

Ad 2) Samoevalvacijsko poročilo FL UM za študijsko leto 2012/2013
Predsednik KOK FL UM doc. dr. Roman Gumzej je predstavil poročilo. Povedal je, da se je Komisija za
ocenjevanja kakovosti od novembra 2013 dalje sestala šestkrat. Predstavil je ugotovljene prednosti,
pomanjkljivosti in priložnosti za izboljšanje iz samoevalvacijskega poročila KOK FL UM.
Dekan je glede ugotovitve o številu laboratorijev, ki dejansko ne funkcionirajo povedal, da je bil
predlog za spremembo sistemizacije poslan na UM, nadaljevanje pa ni odvisno od nas.
Doc. dr. Roman Gumzej je glede informacij o napredku študentov povedal, da dvakrat letno izvajamo
anketo o zadovoljstvu z izvajanjem predmetov, o kateri pa niso imeli podatkov.
Izr. prof. Irena Gorenak je povedala, da imamo podatke o izvedenih anketah, vendar jih ni nihče iskal.
Doc. dr. Roman Gumzej je povedal, da povratne informacije niso bile verodostojne, saj so bili na voljo
samo rezultati,ne pa tudi podatkov o tem kdo je izvajal anketo in o izvedbi.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da mi imamo svoje ankete, kjer študenti ocenjujejo izvedbo
predmeta.
Izr. prof. dr. Maja Fošner je povedala, da 5. 2. 3014 pridejo evalvatorji iz ECBE, zelo pomembno je, da
bodo zaposleni seznanjeni z anketami, ki so izvedene.
Doc. dr. Roman Gumzej je povedal, da smo bili v dilemi glede izvedene ankete, saj nismo poznali
anketnega vprašalnika. Povedal je tudi, da se napredek študentov meri po povprečnih ocenah. Bolje
bi bilo, da bi se merilo po posameznem predmetu ali da bi se merila kompetence.
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Izr. prof. dr. Irena Gorenak je opozorila, da imamo v moodlu merilec napredka pri vsakem predmetu,
ki kaže obseg izpolnjenih obveznosti študenta.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je opozoril da ne more en izvajalec ocenjevati drugega.
Dekan je povedal, da se glede prostorov dogovarja z županom MOC, da bi dobili del prostorov, ki se
nahajajo v 3. nadstropju stavbe. Glede knjižnice pa je povedal, da glede na obisk knjižnice zaenkrat
ne moremo govoriti o pomanjkanju prostora. Povedal je, da pozdravlja poročilo, saj se vidi, da je bilo
vanj vloženo veliko dela. Potrebno pa je odpraviti nejasnosti glede ankete in pridobiti podatke od izr.
prof. dr. Irene Gorenak. Glede knjižnice pa pove, da bi bilo potrebno upoštevati, da so glede na
obseg dela in obiska knjižnice pogoji ustrezni, če bo potrebno, pa bomo širili.
Dr. Marko Cedilnik je povedal, da mora biti sistem obveščanja takšen, da lahko zaposleni ali študenti
kadarkoli pogledajo rezultate anket.
Doc. dr. Roman Gumzej je povedal, da je bilo s strani študentov izpostavljeno, da s strani CRK FL UM
niso bili pravočasno ali dovolj široko informirani o dogodkih.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da dogodkov, ki jih je prevzel Karierni center UM več ne
oglašujemo, niti ne izvajamo.
Dekan je vprašal predstavnike študentov v Senatu FL UM, kaj predlagajo, kako zagotavljati
informiranost študentov.
Katja Baškovič je povedala, da študenti, ki imajo gmail, jim to pošto meče v drug predal, za nove
maile pa jih večina sploh ne ve.
Dr. Marko Cedilnik je opozoril na dilemo med aktivnim in pasivnim obveščanjem.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da moramo zelo kvalitetno izvajati študijski program in da bo
to pritegnilo več študentov.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da ocenjuje, da smo šli predaleč s tem, da iščemo možnosti,
kako študentom nekaj približati. Če se je nekdo odločil za študij, mora sam izkazati interes za
pridobivanje informacij.
Doc. dr. Tomaž Krambereger je ob 13. 15. Zapustil sejo Senata FL UM. Seja je sklepčna.
Katja Baškovič je povedala, da se bo problem informiranja po mailih razrešil ob izpitnih rokih, vsak, ki
bo hotel pristopiti k izpitu se bo moral prijaviti preko AJPSa in bo s tem aktiviral nov mail.
Klemen Grobin je predlagal obvestilo o mailih na spletni strani FL UM.
Senat FL UM je z devetimi glasovi ZA in enim vzdržanim (izr. prof. dr. Irena Gorenak) sprejel
SKLEP 3
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za logistiko za študijsko
leto 2012/2013.

Dekan je povedal, da je potrebno glede na ugotovitve v samoevalvacijskem poročilu pripraviti akcijski
načrt korektivnih ukrepov. Rok za oddajo poročilo in akcijskega načrta je 15. 1. 2014. Predlagal je, da
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vodstvo FL UM pripravi ukrepe in da jih Senat FL UM obravnava na dopisni seji v začetku prihodnjega
tedna.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 4
Senat Fakultete za logistiko UM zadolži vodstvo FL UM, da pripravi akcijski načrt korektivnih
ukrepov, o katerem bo Senat FL UM odločal na dopisni seji do 15. 1. 2014.
Ad 3) Poročilo o izvršitvi sklepov Senata FL UM za leto 2013
Damjana Medved Arbeiter je predstavila neizvršene sklepe iz leta 2013:
Sklep 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.

Dekan je povedal, da je bilo za potrebe evalvacije NAKVISa pripravljeno poročilo, ki hkrati predstavlja
nabor ukrepov. Povedal je, da bo poročilo poslano vsem članom Senata FL UM. S tem je sklep Senata
FL UM izvršen.
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.
O obravnavi pisma na tej seji Senata FL dekan obvesti vse zaposlene.

Glede sklepa 13 je dekan povedal, da je doc. dr. Matjaž Knez povedal, da umika vlogo, vendar pisne
izjave o tem ni dal. Predlagal je, da se doc. dr. Kneza pozove, naj se izjasni, ali vztraja pri vlogi.
Glede sklepa 15 je Damjana Medved Arbeiter povedala, da je bil pretežni del sklepa izvršen že v
mesecu septembru 2013, do današnje seje je bil pripravljen tudi načrt internega komuniciranja.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov Senata FL UM za leto 2013.

Ad 4) Kadrovski načrt FL UM za študijsko leto 2013/2014
Prodekanica izr. prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog sprememb kadrovskega načrta za
študijsko leto 2013/2014.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme spremembe kadrovskega načrta za študijsko leto
2013/2014:





pred. Uroš Kramar (namesto doc. dr. Stanislava Božičnika) pri predmetu Osnove
ekonomike v logistiki, VS, 1. letnik izvede predavanja, 30 ur za redni in 4 ure za izredni
študij;
pred. Uroš Kramar (namesto asist. Tomislava Letnika) pri predmetu Ekonomika v logistiki,
UN, 1. letnik izvede vaje, 21 ur redni in 4 ure izredni študij;
pred. Uroš Kramar (namesto asist. Tomislava Letnika) pri predmetu Osnove ekonomike v
logistiki, VS, 1. letnik izvede vaje, 60 ur redni in 4 ure izredni študij;
izr. prof. dr. Darja Boršič (namesto doc. dr. Stanislava Božičnika) pri predmetu Ekonomika
v logistiki, UN, 1. letnik izvede predavanja, 45 ur redni in 4 ure izredni študij.

Ad 5) Imenovanje predstavnika FL UM v komisijo za knjižnični sistem UM
Dekan je povedal, da smo iz UKM prejeli poziv za imenovanje predstavnika FL UM za knjižnični
sistem UM. Predlagal je, da Senat FL UM v komisijo imenuje dr. Vesno Mio Ipavec.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 7
Senat Fakultete za logistiko UM imenuje dr. Vesno Mio Ipavec za predstavnico FL UM v komisijo
za knjižnični sistem UM.

Ad 6) Doktorske disertacije
Dekan je predstavil sklepe Komisije za znanstveno – raziskovalno delo o doktorskih disertacijah za
kandidatko mag. Hildo Maze in kandidata Žarka Henigmana.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko daje soglasje k temi in dispoziciji doktorske disertacije kandidatke mag.
Hilde Maze z naslovom: Procesni pristop kot dejavnik zagotavljanja učinkovitosti in kakovosti v
bolnišnici, pod mentorstvom red. prof. dr. Jurija Kovača in somentorstvom doc. dr. Tomaža
Krambergerja.
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko UM imenuje komisijo za oceno teme doktorske disertacije kandidatke
mag. Hilde Maze s predlaganim naslovom: Procesni pristop kot dejavnik zagotavljanja učinkovitosti
in kakovosti v bolnišnici, v sestavi:
1. izr. prof. dr. Bojan Rosi, FL UM, predsednik,
2. red. prof. dr. Jurij Kovač, FOV UM, mentor,
3. doc. dr. Tomaž Kramberger, FL UM, somentor/član,
4. red. prof. dr. Roberto Biloslavo, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem, član,
5. izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, članica.
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SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko daje soglasje k temi in dispoziciji doktorske disertacije kandidata Žarka
Henigmana, mag. var. s predlaganim naslovom: Sodobni logistični izzivi obveščevalno varnostne
dejavnosti na obrambnem področju, pod mentorstvom izr. prof. ddr. Teodore Ivanuša in
somentorstvom red. prof. dr. Iztoka Podbregarja.
SKLEP 11
Senat Fakultete za logistiko imenuje komisijo za oceno teme doktorske disertacije kandidata Žarka
Henigmana, mag. var. s predlaganim naslovom: Sodobni logistični izzivi obveščevalno varnostne
dejavnosti na obrambnem področju, v sestavi:
1. izr. prof. dr. Bojan Rosi, FL UM, predsednik,
2. izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, FL UM, mentorica,
3. red. prof. dr. Iztok Podbregar, Aerodrom Ljubljana, somentor/član,
4. red. prof. dr. Albin Igličar, PF UL, član.

Dekan je povedal, da je v postopku tudi sprememba somentorja kandidatu mag. Jerku Oršiču. Njegov
prvotni somentor je bil prof. dr. Maks Oblak, ki zaradi upokojitve ne bo nadaljeval z delom. Nato je bil
za somentorstvo predlagan prof. dr. Iztok Potrč, ki je zaradi prezasedenosti ne more prevzeti
somentorstva, sedaj je v postopku predlog za določitev izr. prof. dr. Toneta Lerherja za somentorja.

Ad 7) razno
Pod točko razno ni bili razprave.
Zaključeno ob 13.30 uri.

Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter

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