Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 24. 3. 2014
Številka 37/14/DMA

ZAPISNIK
5. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 24. 3. 2014
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 24. 3. 2014 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,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- Tilen Lavrič,
- Katja Baškovič,
- Patricija Teršar.
Odsotni člani Senata FL UM: dr. Marko Cedilnik, izr. prof. dr. Andrej Lisec, doc. dr. Borut Jereb.
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. Dekan je člane Senata FL obvestil o tem, da je na
zahtevo UM prišlo do spremembe v besedilu razpisa za vpis v podiplomske študijske programe in
sicer do zmanjšanja števila vpisnih mest za dr. študente. Predlagal je, da Senat FL UM ponovno
obravnava besedilo razpisa in da se dnevni red razširi z novo točko 7. Razpis za vpis v podiplomske
študijske programe, točka 7 razno pa postane točka 8.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje in 2. dopisne seje Senata FL UM;
2. Program dela Fakultete za logistiko za leto 2014;
3. Prošnje zaposlenih;
4. Doktorske disertacije;
5. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za ocenjevanje kakovosti FL;
6. Izvedba študija v Krškem;
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7. Razpis za vpis v podiplomske študijske programe za študijsko leto 2013/2014;
8. Razno.

Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 5. redne seje Senata Fakultete za logistiko UM
z razširitvijo dnevnega reda.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 4. redne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe zapisnikov in poročala o realizaciji sklepov. Sklepi so
realizirani ali v realizaciji.
Senat Fakultete za logistiko UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 4. redne seje in 2. dopisne
seje Senata FL UM.

Ad 2) Program dela FL za leto 2014;
Dekan predstavi gradivo z program dela FL UM za leto 2014. Gradivo je pripravljeno na obrazcih in po
navodilih UM.
Dekan je povedal, da smo planirali nove zaposlitve – 3 na pedagoškem delu, 5 na strokovno
raziskovalnem delu, ki bodo izvedene, če bomo dobili projekte in vir sredstev. Dekan je povedal, da
je bilo povečanje števila zaposlenih obravnavano tudi na kolegiju dekanov. Zaposlitev raziskovalcev
ali strokovnih delavcev , ki se financirajo iz projektov ni problematična, soglasje UO UM ni potrebno,
pogodba se sklene v primeru pridobitve finančnih sredstev. Dekan je povedal, da načrtujemo
investicijsko vzdrževanje in sicer obnova sanitarij v 4. Nadstropju in obnova tlakov, za kar bo
poskušal doseči dogovor o podaljšanju najemnega razmerja z MOC. Na novo so razmejeni tudi stroški
dela nepedagoških sodelavcev.
Senat Fakultete za logistiko UM je soglasno sprejel:
SKLEP št. 3
Senat Fakultete za logistiko sprejme program dela Fakultete za logistiko za leto 2014.
SKLEP št. 4
Senat Fakultete za logistiko sprejme kadrovski načrt Fakultete za logistiko za leto 2014.

Ad 3) Prošnje zaposlenih
3.1. izr. prof. dr. Andrej Lisec
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Dekan je povedal, da je izr. prof. dr. Andrej Lisec je vložil prošnjo za izdajo soglasja za opravljanje
pedagoškega dela na FT UM. Senat FL UM je za isto vrsto dela že izdal soglasje doc. dr. Darji Topolšek,
ki si je premislila. S stališča oddaljenosti od delovnega mesta je bolj ugodno, da na FT v Brežicah
sodeluje izr. prof. dr. Andrej Lisec.
Senat Fakultete za logistiko UM je soglasno sprejel:
SKLEP št. 5
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Andrej Lisec
v študijskem letu 2013/2014
opravlja
pedagoško delo pri predmetu Logistika v turizmu (UN) na Fakulteti za turizem UM v obsegu 45 ur
predavanj.

Ad 4) Doktorske disertacije
4.1. mag. Hilda Maze
Dekan je predstavil poročilo Komisije o oceni primernosti prijavljene teme doktorske disertacije
kandidatke mag. Hilde Maze s predlaganim naslovom: Procesni pristop kot dejavnik zagotavljanja
učinkovitosti in kakovosti v bolnišnicah.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da so bile pri prijavi teme nekatere težave, kandidatka je
vsebino dopolnila. Kandidatka je temo predstavila na seji katedre in na seji komisije za znanstveno
raziskovalne zadeve.
Senat Fakultete za logistiko UM je soglasno sprejel:
SKLEP št. 6
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru daje pozitivno mnenje k Poročilu komisije o oceni
primernosti prijavljene teme doktorske disertacije kandidatke mag. Hilde Maze s predlaganim
naslovom: Procesni pristop kot dejavnik zagotavljanja učinkovitosti in kakovosti v bolnišnici.
Poročilo se posreduje Senatu Univerze v Mariboru.

SKLEP št. 7
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi predlagano temo doktorske disertacije
kandidatke mag. Hilde Maze z naslovom: Procesni pristop kot dejavnik zagotavljanja učinkovitosti in
kakovosti v bolnišnici.
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za mentorja pri izdelavi doktorske disertacije mag.
Hilde Maze z naslovom Procesni pristop kot dejavnik zagotavljanja učinkovitosti in kakovosti v
bolnišnici imenuje prof. dr. Jurija Kovača in za somentorja doc. dr. Tomaža Krambergerja.
Sklep se posreduje Senatu Univerze v Mariboru.
Ad 5) Imenovanje nadomestnega člana KOK FL UM
Dekan je povedal, da bo članica Komisije za ocenjevanje kakovosti FL UM asist. Tea Vizinger do
meseca septembra 2014 odsotna zaradi strokovnega izpopolnjevanja na Univerzi v Singapurju. Za
zagotavljanje nemotenega dela komisije je za čas njene odsotnosti potrebno imenovati

3/6

nadomestnega člana. Dekan je predlagal, da je to predavatelj Uroš Kramar, ki se
kakovostjo.

je že ukvarjal s

Senat Fakultete za logistiko UM je soglasno sprejel:
SKLEP št. 8
Senat Fakultete za logistiko imenuje pred. Uroša Kramarja za nadomestnega člana Komisije za
ocenjevanja kakovosti Fakultete za logistiko UM za čas do vrnitve članice asist. Tee Vizinger na
delo.

Ad 6) Izvedba študija v Krškem
Dekan FL UM je predstavil vprašanja izvedbe študija v Krškem v študijskem letu 2014/2015 in v
bodoče. Glede na izkušnje in upad zanimanja za študij – nihče se ni udeležil informativnega dne - je
potrebno ukrepati. Po informacijah s strani študentov so razlogi v tem, da študenti niso zadovoljni z
videokonferenco, ki se je sploh za 1. letnike izkazala za neprimerno.
Odločili smo se, da bomo v študijskem letu 2014/2015 predavanja in vaje za študente 1. letnika v
Krškem izvajali v živo. Za 2. in 3. letnike je to težko reči.
Dekan je povedal, da tutorji in ŠOUM predlagajo, da bi se udeleževali predavanj in tako navezovali
kontakte. Doc. dr. Kramberger je zadolžen, da pripravi predlog glede izvedbe urnika in optimizacije.
Ravno tako je potrebno, da je v Krškem v času uradnih ur odprt referat za študente. Krškega ne želimo
zanemariti. To je povezano z načrti in vizija delovanja FL v Krškem. Dekan je predlagal, da Senat FL
imenuje delovno skupino, ki bo pripravila načrt. Druga možnost je, da organiziramo prevoz za
študente iz Krškega in plačamo stroške. Dekan je povedal, da je Občina Krško s tedanjim županom
Francijem Bogovičem resnično podprla ustanovitev in delovanje FL. Vse so nam nudili, zato se ne
smemo umakniti.
Izr. prof. dr. Maja Fošner je povedala, da so si študenti v 2. letniku VS izbrali module. Sprejeli smo
sklep, da če je skupina manjša od 5 študentov, se ta ne izvaja, naknadno smo jim dodali 6 ur predavanj
oziroma vaj pri nekaterih predmetih.
Študentka Katja Baškovič meni, da bi bil interes za študij v Krškem večji, če bi bila predavanja v živo.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da se pri pripravi urnikov spopadajo s ključnim vprašanjem, kaj
je mogoče, nato bodo lahko narediti končno varianto. Trenutno preizkušajo model, po katerem bi
imeli v ponedeljek, sredo in petek predavanja, v torek in četrtek pa vaje. Predavanja in vaje bi se
izvajali v blokih po 3 šolske ure skupaj. Na tak način lahko izvedemo 4 bloke na dan. Predmet bi se
izvajal bodisi skozi cel semester – 14 tednov, kar bi upoštevali pri daljših predmetih, ali 7 tednov.
Dekan je predlagal, da Senat FL UM imenuje delovno skupine za pripravo načrta izvedbe študijskega
programa v Krškem, ki bi ga nato obravnavali in sprejeli na Senatu FL.
Senat Fakultete za logistiko UM je soglasno sprejel:
SKLEP št. 9
Senat Fakultete za logistiko imenuje delovno skupino za pripravo predloga za izdelavo urnikov za
izvedbo študijskih programov Fakultete za logistiko UM v sestavi;
- Doc. dr. Tomaž Kramberger, vodja skupine,
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- Izr. prof. dr. Maja Fošner, članica,
- Urška Arbeiter Kočevar, članica,
- Katja Baškovič, članica – predstavnica študentov.
Delovna skupina je zadolžena za pripravo predloga za izdelavo urnikov za izvedbo študijskih
programov Fakultete za logistiko UM, ki bodo omogočali izvedbo študijskega programa za 1. letnike
študentov v Krškem v živo.
Rok za pripravo predloga je do 18. 4. 2014. Predlog bo Senat FL UM obravnaval na seji v mesecu
maju 2014.

Ad 7) Razpis za vpis v podiplomske študijske programe za študijsko leto 2013/2014;
Dekan se je zahvalil prof. dr. Iztoku Potrču za napore pri pridobivanju projektov in povedal, da so nam
odobrili razpis za vpis v doktorski študijski program za prihodnje študijsko leto, pristali pa smo na
zmanjšanje števila vpisnih mest iz 5 na 3. Predlagal, da je Senat FL UM potrdi besedila razpisa za vpis v
doktorski študijski program 3. stopnje Logistika sistemov z opisano spremembo.
Senat Fakultete za logistiko UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 10:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme spremembo besedila razpisa za vpis v podiplomski
študijski program 3. stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za
študijsko leto 2014/2015, tako da se število vpisnih mest za vpis v 1. letnik zmanjša iz 5 na 3.

Ad8) Razno
8.1. Kadrovski načrt:
Izr. prof. dr. Maja Fošner je predlagala sprememba kadrovskega načrta in sicer tako, da se za študente
v Krškem dodatno izvede 6 ur predavanj pri OMM1 in po 6 ur vaj pri naslednjih predmetih:

asist. dr. Blaž Šamec, Skladiščna tehnika in tehnologija
asist. Tina Cvahte, Transportne tehnike, tehnologije in infrastruktura
asist. mag. Brigita Gajšek, Logistična dokumentacija
izr. prof. dr. Božo Grafenauer, Pravo v logistiki
asist. Vaska Pejić, Ravnanje z zaposlenimi,
asist. dr. Matevž Obrecht, Upravljanje in vodenje v logistiki.
Senat Fakultete za logistiko UM je soglasno sprejel:
SKLEP št. 9
Senat Fakultete za logistiko soglaša, da se v študijskem letu 2013/2014 za študente v Krškem
dodatno izvede po 6 ur vaj, ki jih izvedejo:
- asist. dr. Blaž Šamec, Skladiščna tehnika in tehnologija;
- asist. Tina Cvahte, Transportne tehnike, tehnologije in infrastruktura;
- asist. mag. Brigita Gajšek, Logistična dokumentacija;
- izr. prof. dr. Božo Grafenauer, Pravo v logistiki;
- asist. Vaska Pejić, Ravnanje z zaposlenimi;
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- asist. dr. Matevž Obrecht, Upravljanje in vodenje v logistiki.
Senat Fakultete za logistiko soglaša, da se v študijskem letu 2013/2014 za študente v Krškem pri
predmetu Matematične metode v logistiki doda 6 ur predavanj, ki jih izvede izr. prof. dr. Maja
Fošner.
8.2. Dekan je povedal, da je s prodekanoma izr. prof.dr. Majo Fošner in doc. dr. Tomažem
Krambergerjem obiskal Subotico, kjer so za prihodnje študijsko leto razpisali 50 mest za vpis v skupni
magistrski študijski program Logistika sistemov v ekonomiji. Študij se bo izvajal v Novem Sadu.
Ekonomska fakulteta v Subotici je v rangu štirih najboljših fakultet. 15. in 16. 5. 2014 smo povabljeni
na njihovo slovesnost ob obletnici ustanovitve fakultete v Subotico.
V petek, 21. 4. 2014 so obiskali Vojaško akademijo Univerze za obrambo v Beogradu. Predstavili so jim
projekt NATA in jih povabili na obisk v Celje.
Dekan je povedal, da so obiskali tudi Saobračajni fakultet v Beogradu, ki ima okoli 300 študentov.
Zaključeno ob 14.30 uri.

Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter

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