Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 26. 5. 2014
Številka 53/14/DMA

ZAPISNIK
7. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 12. 5. 2014
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 12. 5. 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. Irena Gorenak,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. dr. Andrej Lisec,
- doc. dr. Borut Jereb
- Tilen Lavrič,
- Katja Baškovič,
- Patricija Teršar.
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša.
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 predlagal, da se dnevni red
razširi z dvema dodatnima točkama, in sicer novo 7. točko z naslovom: Doktorska disertacija in novo 8.
točko z naslovom: Gostujoči strokovnjak. Gradivo za obe dodatni točki je bilo objavljeno 7. 5. 2014.
Dosedanja 7. točka: Razno postane 9.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 6. redne seje in 3. dopisne seje Senata FL UM;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Osnutek kadrovskega načrta za študijsko leto 2014/2015;
4. Habilitacije;
5. Imenovanje predsednika Alumni kluba FL UM;
6. Izvajanje študijskega programa v Krškem;
7. Doktorska disertacija;
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8. Gostujoči strokovnjak;
9. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 1
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dopolnjeni dnevni red 7. redne seje Senata Fakultete za
logistiko UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 6. redne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe zapisnika 6. redne seje in 3. dopisne seje ter poročala o
realizaciji sklepov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 6. redne seje in 3. dopisne
seje Senata FL UM.

Ad 2) Predlogi KŠZ FL UM;
Izr. prof. dr. Maja Fošner je predstavila gradivo s predlogi 4. redne seje KŠZ FL UM. Sklepi 11, 12 in
13 so namenjeni ureditvi nadaljevanja študija za študente, ki so študij pričeli od študijskega leta
2005/2006 dalje do uveljavitve zadnjih sprememb študijskih programov.
Povedala je tudi, da so na KŠZ obravnavali problematiko anketiranja, ki se je pokazala pri obravnavi
samoevalvacijskega poročila. Potrebno je, da imamo enoten pristop do študentov, zaposlenih in
diplomantov.
Izr prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da kadar se študenti učijo anketiranja, lahko izvajajo vse ankete
pod vodstvom profesorja samostojno v okviru svojega predmeta. Za uporabne rezultate pa
potrebujemo usklajen postopek.
Izr. prof. dr. Maja Fošner je predstavila analizo rezultatov ankete o dejanski študijski obremenitvi
študentov na FL UM v študijskem letu 2012/2013. Povedala je, da rezultate ankete o obremenjenosti
študentov dobi samo prodekan za študentska vprašanja. Podan je bil predlog, da bi se ti rezultati
obravnavali na organih fakultete. Rezultati zadnje ankete kažejo, da so študenti bolj ali manj
zadovoljni. Ponekod si želijo malo več ur predavanj ali vaj in sicer od 0,5 do 2 dodatni uri. Problem je v
tem, ker na MAG študiju v skladu s priporočili UM ne smemo imeti več kot 600 ur, na VS in UN pa ne
več kot 750 ur. Na KŠZ so obravnavali tudi vprašanje vrednotenja ECTS. Evalvacija ECBE je opozorila
na to, kaj to pomeni (1 ECTS predstavlja od 25 do 30 ur dela študenta). KŠZ je sprejela sklep, da bo
pripravila posvet na temo kreditnega vrednotenja študijskih obveznosti.
Prodekan za študentska vprašanja študent Klemen Grobin je povedal, da je na predavanjih povprečno
okoli 15 študentov, zato se postavlja vprašanje verodostojnosti ocen. Študenti večinoma ne tarnajo
nad obremenitvami. Tisti, ki niso uspešni, opozarjajo, da bi jim dodatna predavanja koristila, predvsem
pri težjih računskih predmetih.
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Izr. prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je bila organizirana okrogla miza, na kateri bi študenti lahko
povedali svoje mnenje.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da je potrebno najprej organizirati izobraževanje za profesorje,
da bodo znali predstaviti študentom, kaj pomeni ECTS. Treba jim je povedati, da ne bodo mogli
opraviti predmeta, če jim bo manjkal en ECTS (na primer obisk predavanj), ne glede na to, da so
opravili izpit.
Dekan je povedal, da je anketo potrebno izpolniti s pomočjo ŠS FL UM.

Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Študijski programi Fakultete za logistiko na 1. In 2. stopnji se v študijskem letu 2014/2015 za vse
študente izvedejo po prenovljenem predmetniku.

SKLEP 4
Študenti Fakultete za logistiko UM, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi od 1. 10. 2014 dalje na 1.
in 2. stopnji študija oddajo prošnjo na KŠZ in opravijo obveznosti po prenovljenem predmetniku,
kot sledi:
Študenti UNIVERZITETNEGA študijskega programa Logistika sistemov, ki nadaljujejo s študijem po
prekinitvi v 1. letniku, opravljajo obveznosti po predmetniku 1. letnika (prenovljeni predmetnik 2014/2015) v skladu s tabelo za določitev opravljanja obveznosti za 1. letnik UN študijskega
programa, ki jo je predhodno potrdila Komisija za študijske zadeve FL UM.
Študenti UNIVERZITETNEGA študijskega programa Logistika sistemov, ki nadaljujejo s študijem po
prekinitvi v 2. letniku, opravljajo obveznosti po predmetniku 2. letnika (prenovljeni predmetnik 2014/2015) za 2. letnik UN študijskega programa, v skladu s Tabelo za določitev opravljanja
obveznosti za 2. letnik, ki jo je predhodno potrdila Komisija za študijske zadeve FL UM.
Študenti UNIVERZITETNEGA študijskega programa Logistika sistemov, ki nadaljujejo s študijem po
prekinitvi v 3. letniku, opravljajo obveznosti po predmetniku 3. letnika (prenovljeni predmetnik 2014/2015) v skladu s Tabelo za določitev opravljanja obveznosti za 3. letnik UN študijskega
programa, ki jo je predhodno potrdila Komisija za študijske zadeve FL UM.
Študenti VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA študijskega programa 1. stopnje Gospodarska in
tehniška logistika, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi v 1. letniku, opravljajo obveznosti po
predmetniku 1. letnika (prenovljeni predmetnik -2014/2015) v skladu s Tabelo za določitev
opravljanja obveznosti za 1. letnik VS študijskega programa, ki jo je predhodno potrdila Komisija
za študijske zadeve FL UM.
Študenti VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA študijskega programa 1. stopnje Gospodarska in
tehniška logistika, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi v 2. letniku, opravljajo obveznosti po
predmetniku 2. letnika (prenovljeni predmetnik – 2014/2015) v skladu s Tabelo za določitev
opravljanja obveznosti za 2. letnik VS študijskega programa, ki jo je predhodno potrdila Komisija
za študijske zadeve FL UM.
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Študenti VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA študijskega programa 1. stopnje Gospodarska in
tehniška logistika, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi v 3. letniku, opravljajo obveznosti po
predmetniku 3. letnika (prenovljeni predmetnik – 2014/2015) v skladu s Tabelo za določitev
opravljanja obveznosti za 3. letnik VS študijskega programa, ki jo je predhodno potrdila Komisija za
študijske zadeve FL UM.
Študenti MAGISTRSKEGA študijskega programa 2. stopnje Logistika sistemov, ki nadaljujejo s
študijem po prekinitvi v 1. letniku, opravljajo obveznosti po predmetniku 1. letnika (prenovljeni
predmetnik 2014/2015) v skladu s Tabelo za določitev opravljanja obveznosti za 1. letnik MAG
študijskega programa, ki jo je predhodno potrdila Komisija za študijske zadeve FL UM.
Študenti MAGISTRSKEGA študijskega programa 2. stopnje Logistika sistemov, ki nadaljujejo s
študijem po prekinitvi v 2. letniku, opravijo študijske obveznosti po predmetniku 2. letnika
(prenovljeni predmetnik 2014/2015), v skladu s Tabelo za določitev opravljanja obveznosti za 2.
letnik MAG študijskega programa, ki jo je predhodno potrdila Komisija za študijske zadeve FL UM.
SKLEP 5
Študenti, ki so v študijskem letu 2013/2014 nadaljevali študij po prekinitvi in bodo imeli opravljene
obveznosti, ki so pogoj za napredovanje v višji letnik v študijskem letu 2014/2015, oddajo prošnjo
za dodelitev obveznosti na KŠZ brez plačila stroškov.
SKLEP 6
Vsebina in namen anketiranja za potrebe vodenja kakovosti v izobraževalnem, raziskovalnem in
ostalih procesih Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru se uskladijo in potrdijo s Centrom za
razvoj karier FL UM.
SKLEP 7:
Senat FL UM se seznani z analizo ankete o dejanski študijski obremenitvi študentov na FL UM v
študijskem letu 2012/2013.

Ad 3) Osnutek Kadrovskega načrta za študijsko leto 2013/2014
Prodekanica izr. prof. dr. Maja Fošner je predstavila izhodišča za pripravo osnutka kadrovskega
načrta za študijsko leto 2014/2015. Vsi predstojniki kateder so bili pozvani, da podajo predloge za
izvedbo študijskih programov. Na VS načrtujemo 4 skupine za 1. letnik, 3 skupine za 2. letnik. Kjer je
za izvajanje vaj potrebna računalniška učilnica, načrtujemo dodatno skupino.
Dekan je povedal, da so nekateri pedagoški sodelavci nad in nekateri pod obremenjeni. Načrtovano
izvajanje študijskega programa v Krškem v živo to bistveno spremeni. Povedal je, da smo na splošno
še vedno preobremenjeni s pedagoškim delom, zaradi česar smo prikrajšani pri raziskovalnem delu.
Opozoril je na vprašanje črpanja evropskih sredstev za gradnjo FL UM v višini 3 milijone EUR. Če bo ta
sredstva potrebno vračati, bo to negativno vplivalo na celo UM, tudi na FL.
Dekan je povedal, da v študijskem letu 2014/2015 načrtujemo izvajanje skupnega magistrskega
študijskega programa z Ekonomsko fakulteto v Subotici. Pogoj je zadostno število prijavljenih
študentov, to je minimalno 50 študentov. Povedal je, da je naslov študijskega programa (logistika
sistemov v ekonomiji) ponesrečen in da bi ga bilo potrebno spremeniti v poslovna logistika, s tem bi
dosegli večje zanimanje za ta program.
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Izr. prof. dr. Maja Fošner je predlagala izvajalce, ki bodo izvajali predmete FL UM v skupnem MAG
študijskem programu.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi osnutek kadrovskega načrta izvajalcev študijskih programov
Fakultete za logistiko za študijsko leto 2014/2015.
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko UM za izvajalce predmetov v 2. letniku skupnega magistrskega
študijskega programa Logistika sistemov v ekonomiji v študijskem letu 2014/2015 določi:
Predmet Modeliranje v logistiki: doc. dr. Tomaž Kramberger, vaje asist. Marko Intihar;
Predmet: Načrtovanje logističnih centrov: doc. dr. Darja Topolšek, vaje asist. Tina Cvahte;
Predmet: Mednarodna poslovna logistika: izr. prof. dr. Bojan Rosi, vaje mag. Marjan Sternad;
Predmet: Principi skladiščenja in embaliranja: prof. dr. Iztok Potrč, vaje izr. prof. dr. Tone Lerher;
Predmet: Management kakovosti v logističnih sistemih: doc. dr. Josip Orbanić.

Ad 4) Habilitacije
Dekan je povedal, da smo iz rektorata prejeli obvestilo o vložitvi popolne vloge kandidata Gašperja
Hribarja, mag. var., za asistenta za področje logistika (družboslovje). Katedra za vojaško logistiko, kjer
se načrtuje njegovo sodelovanje, je predlagala poročevalce za pripravo strokovnega poročila o
primernosti kandidata za izvolitev v naziv.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev
Gašperja Hribarja, mag. var. za izvolitev v naziv asistent za predmetno področje logistika
(družboslovje) v sestavi:
1. dr. Bojan Rosi, FL UM; izredni profesor za področje Gospodarska logistika (do 13. 10.
2016), predsednik komisije;
2. dr. Iztok Podbregar, Aerodrom Ljubljana, redni profesor za področje: vodenje in
upravljanje varnostnih organizacij, (neomejeno), član komisije;
3. dr. Bojan Dobovšek, FVV UM, izredni profesor za predmetno področje kriminalistika; član
komisije;
4. ddr. Matjaž Mulej, upokojen, redni profesor za predmetno področje sistemska teorija
(neomejeno), dodatni član.

Ad 5) Imenovanje predsednika Alumni kluba FL UM
Prodekanica izr. prof.dr. Maja Fošner je povedala, da je bilo ob vsaki evalvaciji obravnavano vprašanje
sodelovanja z diplomanti, od vseh smo dobili priporočilo, da se uredi delovanje alumni kluba v okviru
fakultete s predsednikom, ki je član FL UM. Predlagala je, da resno začnemo s temi aktivnostmi.
Prodekanica izr. prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog za imenovanje predsednika Alumni kluba
FL UM in predlagala dekana izr. prof.dr. Bojana Rosija.
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Prof. dr. Iztok Potrč je podprl predlog in povedal, da je sam član Alumni kluba univerze v Erlangnu,
kjer je tudi doktoriral. Tam je vodja Alumni kluba vedno visok predstavnik univerze. Približno enkrat
na mesec od njih prejme sporočilo, kaj se dogaja. Potrebno je, da ima alumni klub podporo za
delovanje v nepedagoških službah fakultete, ki bodo aktivnosti tudi izvajale.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 11
Senat FL UM imenuje izr. prof. dr. Bojana Rosija za predsednika Alumni kluba Fakultete za
logistiko za mandatno obdobje štirih let.

Ad 6) Izvajanje študijskega programa v Krškem.
Dekan je povedal, da smo naredili simulacijo urnikov za neposredno izvedbo VS študijskega programa
v Krškem.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da nismo imeli dosti sestankov, smo pa preizkušali različne
možnosti. Predstavil je možnost izvedbe 4 blokov po 3 ure, pričetek ob 8.00 uri, zadnji blok se lahko
prične ob 17.00 uri. Tako bi lahko izvedli 4 bloke predavanj na dan. Enournega odmora generalno več
nimamo, urniki so pripravljeni tako, da nihče nima 4 blokov skupaj. Ure so razporejene enakomerno
tedensko, tako da je isti termin v tednu namenjen istemu predmetu. Če nekaj odpade zaradi praznika
ali podobno, se tisti teden ta predmet izpusti in izvaja naprej naslednji teden. Predmeti se ne pričnejo
izvajati hkrati.
Dekan je vprašal, kaj se bo zgodilo z urnikom, če bo na primeru v torek v Mariboru seja Senata UM.
Doc. dr. Kramberger je povedal, da se v tem tednu ta predmet izpusti, če je izjem preveč, pa ne bo v
redu. Izvedba poteka tako, da so na primer v torek in četrtek na urniku predavanja, v ponedeljek,
sredo in petek pa vaje.
Katja Baškovič je povedala, da je dobro, da študent vnaprej ve, da so n.pr. v ponedeljek vaje ob isti
uri, s tem se zmanjša stres in zviša učinkovitost.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je vprašala, ali je komisija upoštevala, da je potrebno ločiti skupine za
angleški in nemški jezik.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je rekel, da bo to preveril.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da za naslednje leto planira, da Sara Orthaber dobi angleški
jezik, zato se ure angleščine in nemščine ne morejo izvajati sočasno.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da problem vidi samo v tem, da mi sistema, ki ga postavljamo,
ne bomo tega sprejeli, da bomo klicali Urško in ji naročali spremembe.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da je še ena rezerva. 3 šolske ure se lahko izvajajo tudi kot blok v
obsegu 2 uri 15 minut, s tem se pridobi 30 minut. S tem se tudi v okviru rednega urnika da marsikaj
nadoknaditi.
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Doc. dr. Kramberger je povedal, da je potrebno, da naredimo urnik, ki ga ne bomo spreminjali, saj
spremembe prinašajo domino učinek.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko potrdi izhodišča za izdelavo urnikov za izvedbo študijskih
programov v študijskem letu 2014/2015 v skladu s predlogom komisije.

Ad 7) Doktorska disertacija
7.1. mag. Janez Žirovnik
Dekan je predstavil poročilo Komisije o oceni primernosti prijavljene teme doktorske disertacije
kandidata mag. Janeza Žirovnika s predlaganim naslovom: »Procesni model presojanja posegov
obveščevalnih služb v komunikacijsko zasebnost kot logistični izziv«.
Prof. dr. Iztok Potrč je vprašal, ali je bil predlog predhodno obravnavan na katedri.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je potrdil, da je bil obravnavan na katedri.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko UM daje pozitivno mnenje k poročilu Komisije o oceni primernosti
prijavljene teme doktorske disertacije kandidata mag. Janeza Žirovnika z naslovom »Procesni
model presojanja posegov obveščevalnih služb v komunikacijsko zasebnost kot logistični izziv« pod
mentorstvom red. prof. dr. Iztoka Podbregarja.
SKLEP 14
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi predlagano temo doktorske disertacije
kandidata mag. Janeza Žirovnika z naslovom »Procesni model presojanja posegov obveščevalnih
služb v komunikacijsko zasebnost kot logistični izziv«.
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za mentorja pri izdelavi doktorske disertacije mag.
Janeza Žirovnika z naslovom »Procesni model presojanja posegov obveščevalnih služb v
komunikacijsko zasebnost kot logistični izziv« imenuje prof. dr. Iztoka Podbregarja.
Sklep se posreduje Senatu Univerze v Mariboru.

Ad 8) Gostujoči strokovnjak
8.1. predlog za dodelitev naziva gostujoči strokovnjak dr. Matjažu Štoru
Izr. prof. dr. Bojan Rosi je v skladu s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči
strokovnjak št. A 6/2006-51 MT predlagal Senatu FL UM, da dodeli kandidatu dr. Matjažu Štoru
interni naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri predmetu Obvladovanje vrednostne verige na
magistrskem študijskem programu. Kandidat je skladno s pravilnikom v okviru predavanj izvedel
predavanje pred študenti pri predmetu Obvladovanje vrednostne verige. Na predavanju je bil tudi
predstavnik Študentskega sveta FL UM, ki je med študenti izvedel ankete.
Senat FL UM je soglasno sprejel:

7/8

SKLEP 15
Na podlagi pozitivne ocene izr. prof. dr. Bojan Rosija Senat FL UM dodeli dr. Matjažu Štoru
interni naziv gostujoči strokovnjak pri predmetu Obvladovanje vrednostne verige na MAG
študijskem programu Logistika sistemov za dobo dveh let.
Dekan je povedal, da je danes na fakulteti g. Bojan Brank, ki predava kot gostujoči strokovnjak in vse
člane Senata FL UM pozval k temu, da vključujejo gostujoče strokovnjake, saj potrebujemo stik z
gospodarstvom.

Ad 9) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.

Zapisnik
Damjana Medved Arbeiter

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