Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 9. 9. 2014
Številka 100/14/DMA
ZAPISNIK
10. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 8. 9. 2014
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 8. 9. 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,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- doc. dr. Tomaž Kramberger
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. dr. Andrej Lisec,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- Katja Baškovič,
- Tilen Lavrič.
Odsotni člani Senata FL UM:
- dr. Marko Cedilnik,
- Doc. dr. Borut Jereb,
- Patricija Teršar.
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, da je
seja sklepčna.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Dekan je predlagal, da se naslov 2. točke dnevnega
reda: Predlogi KŠZ FL UM preoblikuje v: Vloge študentov.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje Senata FL UM;
2. Vloge študentov;
3. Habilitacije;
4. Doktorske disertacije;
5. Navodilo o delovanju in sestavi kateder na FL UM;
6. Gostujoči strokovnjaki;
7. Prošnje zaposlenih;
8. Razno.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 10. redne seje Senata Fakultete za logistiko
UM s preoblikovanjem 2. točke dnevnega reda.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 9. redne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe zapisnika in poročala o realizaciji sklepov.
K sklepu pod zaporedno številko 10 je prodekan doc. dr. Tomaž Kramberger povedal, da je KZRZ
obravnavala predloge Senata FL UM, da je potrebno od doktorskega študenta zahtevati, da objavi
članek pred zagovorom. Komisija je imela o tem dolgo razpravo. Sklep je bil takšen, da KZRZ Senatu FL
UM predlaga, da določi, da mora doktorski študent znanstveni članek s predpisanim faktorjem vpliva
objaviti pred oddajo doktorske disertacije. To velja za diplomante, ki še niso oddali naloge.
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da je za uveljavitev predloga potrebna sprememba Pravilnika o
pripravi in zagovoru doktorske disertacije FL UM, torej obravnava na KŠZ FL UM in nato na Senatu FL
UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel sklep:
SKLEP 2:
Predlog Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve Fakultete za logistiko UM se posreduje Komisiji
za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM, ki pripravi predlog za Senat Fakultete za logistiko.

Izr. prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je kratica za vaje v sklepu številka 12 napačna in predlagala
popravek.
Senat FL UM je soglasno sprejel sklep:
Popravek SKLEPA 12
Senat Fakultete za logistiko sprejeme spremembe kadrovskega načrta izvajalcev študijskih programov
Fakultete za logistiko za študijsko leto 2014/2015:
-doc. dr. Zlatko Nedelko se določi za izvajalca predmeta Oskrbovalne verige, VS, 1. letnik, predavanja
na rednem študiju v obsegu 66 ur in izrednem študiju v obsegu 4 ure (namesto prof. dr. Vojka
Potočana),
- doc. dr. Tomaž Kramberger nima predavanj pri predmetu IRD II in IRD III na DR, 2. in 3. letnik (ni v
študijskem programu),
- red. prof. dr. Andrej Kovačič pri predmetu Logistični sistemi in logistične verige, dr, 1. letnik, sprememba števila ur na: 20 PR in 10 V (namesto prej zapisano 15 PR in 15 V),
- pred. Uroš Kramar se določi za izvajalca predmeta Osnove logistike, VS, 1. letnik, 45 ur predavanj na
rednem in 4 ure predavanj na izrednem študiju (namesto izr. prof. dr. Bojana Rosija)

Izr. prof. dr. Andrej Lisec je povedal, da je njegova izjava pod točko 5.2. napačna in predlagal popravek.
Senat FL UM je soglasno sprejel sklep:
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SKLEP 3
Izjava izr. prof. dr. Andreja Lisca pod točko 5.2. se pravilno glasi: »Izr. prof. dr. Andrej Lisec je
povedal, da se je ogromno vojakov šolalo na FL, sedaj tega ni več.«

Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 4:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 9. redne seje Senata FL UM s
popravki.

Ad 2) Vloge študentov;
Prodekanica izr. prof. dr. Maja Fošner je predstavila vlogo študentke Dijane Tepić (Višnar) za prehod
med univerzama. Za odločanje je na podlagi 119. člena Statuta UM pristojen Senat članice.
Pri pregledu predloga so nekateri člani Senata FL UM (izr. prof. dr. Bojan Rosi, izr. prof. dr. Irena Gorenak,
izr. prof. dr. Andrej Lisec) ugotavljali, da bi študentki lahko priznali še dodatne učne enote.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Senat Fakultete za logistiko UM nalaga nosilcem predmetov, da ponovno primerjajo vsebine
predmetov, ki jih je študentka Dijana Tepić opravila na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze
v Ljubljani, s predmeti visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška
logistika in svoje predloge najkasneje do 12. 9. 2014 posredujejo v referat za študentska vprašanja
FL UM.
O predlogu za priznavanje izpitov in o prošnji za vpis študentke Dijane Tepić bo odločal Senat FL UM
na dopisni seji.

Ad 3) Habilitacije
Dekan je povedal, da smo prejeli predhodno soglasje za izvolitev kandidata Gašperja Hribarja v naziv
asistenta za predmetno področje: logistika (družboslovje). Potrebno je izvesti volitve. Za izvedbo volitev
je potrebno imenovati komisijo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- izr. prof. dr. Irena Gorenak kot predsednica komisije,
- izr. prof. dr. Andrej Lisec kot član,
- Katja Baškovič kot članica - študentka.
Izvedle so se tajne volitve Gašperja Hribarja.
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Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 7
Gašper Hribar se izvoli v naziv asistent za predmetno področje »Logistika (družboslovje)« za
dobo treh let.
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli obvestilo o vložitvi popolne vloge ter vlogo s prilogami kandidata
mag. Stanislava Levičarja za izvolitev v naziv asistent za predmetno področje logistika (tehnika).
Vloga je bila posredovana predstojniku Katedre za tehniško logistiko, predloga za imenovanje
poročevalcev nismo prejeli.
Dekan je vprašal, ali imamo v kadrovskem načrtu predvidene ure neposredne pedagoške obveznosti
za mag. Levičarja.
Izr. prof. dr. Andrej Lisec je povedal, da trenutno ne.
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da je kandidat vložil vlogo, o kateri je potrebno odločiti, zato
moramo ne glede na načrtovano neposredno pedagoško obveznost na FL izvesti postopek.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev mag.
Stanislava Levičarja za izvolitev v naziv asistent za predmetno področje logistika (tehnika) v
sestavi:
1. dr. Iztok Potrč, FL UM, redni profesor za predmetno področje »naprave, sistemi in
konstrukcije za transport« (neomejeno), predsednik komisije;
2. dr. Andrej Lisec, FL UM, izredni profesor za predmetno področje »tehniška logistika«, (do
23. 8. 2017), član komisije;
3. dr. Matjaž Šraml, FG UM, redni profesor za predmetno področje »prometno inženirstvo«,
(neomejeno), član komisije;
4. dr. Tone Lerher, FL UM, izredni profesor za predmetno področje »tehniška logistika« (do 13.
10. 2016), dodatni član.

Ad 4) Doktorske disertacije
4.1. mag. Brigita Gajšek
Dekan je povedal, da smo prejeli poročilo komisije o oceni doktorske disertacije kandidatke mag. Brigite
Gajšek, ki je v gradivu. KZRZ soglaša s poročilom in predlaga imenovanje komisije za zagovor doktorske
disertacije.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da bi dekan moral biti predsednik komisije. Izr. prof. dr. Irena Gorenak
je podprla predlog.
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da v skladu s Pravilnikom o pripravi in zagovoru doktorske
disertacije mentor ali somentor ne more biti predsednik komisije.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko potrdi Poročilo o oceni doktorske disertacije kandidatke mag. Brigite
Gajšek z naslovom: »Razumevanje logistične platforme v teoriji in praksi« pod mentorstvom izr. prof.
dr. Branka Semoliča in somentorstvom izr. prof. dr. Bojana Rosija.
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko imenuje Komisijo za zagovor doktorske disertacije kandidatke mag.
Brigite Gajšek z naslovom »Razumevanje logistične platforme v teoriji in praksi« v sestavi:
1. doc. dr. Tomaž Kramberger, FL UM, predsednik komisije,
2. izr. prof. dr. Branko Semolič, član - mentor,
3. izr. prof. dr. Bojan Rosi, FL UM, član - somentor,
4. red. prof. dr. Andrej Kovačič, EF UL, član,
5. red. prof. dr. Vojko Potočan, EPF UM, član.

4. 2. Sonja Mlaker Kač
Dekan pove, da smo prejeli poročilo komisije o oceni doktorske disertacije kandidatke Sonje Mlaker Kač,
ki je v gradivu. KZRZ soglaša s poročilom in predlaga imenovanje komisije za zagovor doktorske
disertacije.
Prof. dr. Potrč je predlagal enako kot pri doktorski kandidatki mag. Brigiti Gajšek.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 11
Senat Fakultete za logistiko potrdi Poročilo o oceni doktorske disertacije kandidatke Sonje Mlaker
Kač z naslovom Vpliv zaupanja in pripadnosti odnosu na sodelovanje v oskrbovalnih verigah pod
mentorstvom izr. prof. dr. Irene Gorenak in somentorstvom red. prof. dr. Vojka Potočana.
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko imenuje komisijo za zagovor doktorske disertacije kandidatke Sonje
Mlaker Kač z naslovom »Vpliv zaupanja in pripadnosti odnosu na sodelovanje v oskrbovalnih
verigah« v sestavi:
1. izr. prof. dr. Bojan Rosi, FL UM, predsednik,
2. izr. prof. dr. Irena Gorenak, FL UM, mentorica - članica,
3. red. prof. dr. Vojko Potočan, EPF UM, somentor - član,
4. red. prof. dr. Andrej Kovačič, EF UL, član.

Ad 5) Predlog Navodil o delovanju in sestavi kateder na FL UM
Damjana Medved Arbeiter je predstavila predlog akta – Navodila o delovanju in sestavi kateder na FL
UM, ki zajema potrebne spremembe glede načina sestave kateder. Vsak visokošolski učitelj in sodelavec
je lahko redni član samo v eni katedri, v ostalih pa lahko sodeluje kot pridruženi član. Merilo za uvrstitev
v katedro kot redni član je delovno mesto v katedri. Vsebinske spremembe glede na do sedaj veljavno
navodilo so obarvane rdeče.
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V razpravi je izr. prof. dr. Irena Gorenak povedala, da je pri določanju rednega članstva trenutno
problem pri doc. dr. Jerebu, ki želi biti redni član v Katedri za vojaško logistiko.
Dekan predlaga, da Senat FL UM glasuje o predlogu sklepa:
SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko potrdi Navodilo o delovanju in sestavi kateder na FL UM.

Ad 6) Gostujoči strokovnjaki
Predlog za dodelitev naziva gostujoči strokovnjak Francu Judežu
Izr. prof. dr. Andrej Lisec 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 Francu Judežu interni
naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri predmetu Uvod v logistične tehnike in tehnologije na
univerzitetnem študijskem programu Logistika sistemov. Kandidat je skladno s pravilnikom v okviru
predavanj izvedel predavanja pred študenti pri predmetu Uvod v logistične tehnike in tehnologije. Na
predavanju je bil tudi predstavnik Študentskega sveta FL UM, ki je med študenti izvedel ankete.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 14
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli Francu Judežu interni naziv gostujoči strokovnjak pri predmetu
Uvod v logistične tehnike in tehnologije na UN študijskem programu Logistika sistemov za dobo
dveh let.

Ad 7) Prošnje zaposlenih
7.1.Prošnje za delo na drugi fakulteti
Dekan je povedal, da smo prejeli prošnjo FT UM za sodelovanje naših visokošolskih učiteljev pri izvedbi
študijskih programov Fakultete za turizem.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 15
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Andrej Lisec v študijskem letu 2014/2015 izvaja predmet
Logistika v turizmu (UN) na Fakulteti za turizem UM v obsegu 45 ur predavanj in sicer 23 ur v okviru
poračunavanja med fakultetami in 22 ur kot dopolnilna zaposlitev.
SKLEP 16
Senat FL UM soglaša, da Uroš Kramar v študijskem letu 2014/2015 na Fakulteti za turizem UM izvaja
predavanja pri predmetu Logistika v turizmu (VS) v obsegu 45 ur predavanj, ki jih izvede na podlagi
pogodbe o zaposlitvi s poračunavanjem med fakultetami.
SKLEP 17
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Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Bojan Rosi v študijskem letu 2014/2015 na Fakulteti za turizem
UM izvaja predavanja pri predmetu Logistika turističnih sistemov (MAG) v obsegu 40 ur predavanj na
podlagi avtorske pogodbe.

7.2. Prošnje za izdajo soglasja za dodaten obseg dela na FL UM
Dekan je povedal, da so v skladu s kadrovskim načrtom za izvedbo študijskih programov Fakultete za
logistiko pedagoški sodelavci, za katere načrtujemo več kot polno neposredno pedagoško obremenitev
z nadobremenitvijo, vložili vloge za izdajo soglasij za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo
in podjemno pogodbo. Še vedno imamo premalo pedagoškega kadra.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 18
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša v študijskem letu 2014/2015 za izvajanje
dodatnega 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 19
Senat FL UM soglaša, da prof. dr. Bojan Škof v študijskem letu 2014/2015 za izvajanje dodatnega
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 20
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Bojan Rosi v študijskem letu 2014/2015 za izvajanje dodatnega
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
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Maja Fošner v študijskem letu 2014/2015 za izvajanje dodatnega
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 22
Senat FL UM soglaša, da doc. dr. Tomaž Kramberger v študijskem letu 2014/2015 za izvajanje
dodatnega 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
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Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Tone Lerher v študijskem letu 2014/2015 za izvajanje dodatnega
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 15 % polnega delovnega časa in podjemno pogodbo v obsegu do 1/3
polnega delovnega časa.
SKLEP 24
Senat FL UM soglaša, da prof. dr. Iztok Potrč v študijskem letu 2014/2015 za izvajanje dodatnega
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 25
Senat FL UM soglaša, da doc. dr. Borut Jereb v študijskem letu 2014/2015 za izvajanje dodatnega
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.

Ad 9) Razno
Izr. prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog sprememb in dopolnitev kadrovskega načrta za študijsko
leto 2014/2015.
SKLEP 26
Senat Fakultete za logistiko sprejeme spremembe kadrovskega načrta izvajalcev študijskih programov
Fakultete za logistiko za študijsko leto 2014/2015:
- Varnost v logističnih procesih VS, 3. letnik, 45 ur vaj redni in 4 ure vaj izredni - izvajalec viš. pred.
mag. Janez Žirovnik (namesto pred. Valter Bosotina);
- Osnove logistike, VS, 1. letnik, bosta izvajalca: izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša in pred. Uroš Kramar
vsak 2 skupini po: 12 A-ur in 3 e-ure predavanj redni, ter 2 uri predavanj izredni.

Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da je prejel vabilo iz BSH Nazarje. Predlagal je, da se srečanje udeležita
z izr. prof. dr. Andrejem Liscem. Potrebno pa je plačilo kotizacije v višini 250 EUR za vsakega. Dekan je
potrdil, da se strinja z udeležbo in plačilo kotizacije za enega po potrebi pa tudi za oba.
Dekan je člane Senata FL UM seznanil z namero FL, da v mesecu novembru 2014 organizira študentski
simpozij. Povedal je še, da SLZ organizira dogodke v Laškem. Fakulteta za logistiko bo v prihodnjem letu
organizirala dogodek ob 10 obletnici delovanja Fakultete za logistiko.

Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter

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