Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 14. 1. 2014
Številka 5/15/DMA

ZAPISNIK
15. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 14. 1. 2015
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 14. 1. 2015 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,
- 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,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- Katja Baškovič,
- Patricija Teršar.
Odsotni člani Senata FL UM: Taja Košica in doc. dr. Matjaž Knez.
Ostali prisotni: izr. prof. dr. Roman Gumzej, 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.
Dekan je povedal, da je Akademski zbor FL UM zaradi predčasnega prenehanja mandata dr. Marka
Cedilnika izvolil novega predstavnika Senata FL. Nov član Senata FL je doc. dr. Matjaž Knez, ki je za
današnjo sejo opravičil dvojo odsotnost.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne seje Senata FL UM;
2. Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2013/2014;
3. Imenovanje volilnega odbora v postopku volitev rektorja Univerze v Mariboru;
4. Habilitacije;
5. Prošnje zaposlenih;
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6. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 15. redne seje Senata Fakultete za logistiko
UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 14. redne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe zapisnika in poročala o izvršitvi.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 14. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2013/2014;
Dekan je povedal, da je Komisija za ocenjevanje kakovosti FL UM pod vodstvom izr. prof. dr. Romana
Gumzeja pripravila poročilo, ki ga bo predsednik tudi predstavil.
Izr. prof. dr. Gumzej je povedal, da so podatke za pripravo poročila posredovale strokovne službe in
pristojni organi fakultete. Ključni posamezniki so omenjeni v zahvali, ki je vključena v poročilo. Priprava
poročila je naporno delo zaradi skopo odmerjenega časa za izdelavo. V skladu s smernicami NAKVISa so
predmet presoje področja: vpetost v okolje, delovanje visokošolskega zavoda, kadri, študenti, materialni
pogoji, delovanje knjižnice ter zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti. Predstavil
je tudi predlog akcijskega načrta, ki je del tega poročila.
Dekan je povedal, da so ugotovitve KOK FL UM dokaj skladne s tem, kar ugotavlja vodstvo, da je
potrebno urediti, zlasti stik z gospodarstvom in skrb za gostujoče strokovnjake. Problem je, da so
izvoljeni za 2 leti, na kar nimamo vpliva. Odziv študentov na gostovanja je katastrofalen.
Dekan je povedal, da smo govorili o razvoju karier in tudi tu smo zelo omejeni, to je naloga univerze. V
tem trenutku je na UM ideja, da ni nujno, da zasede prosto delovno mesto po upokojitvi nekdo iz
matične fakultete. Če je na drugi fakulteti kdo drug boljši, potem pride boljši.
Glede knjižnice je dekan povedal, da je problem odpiralni čas. Obisk je zelo majhen, vprašanje je, ali ga
lahko pripišemo odpiralnemu času. Meni, da ne sme biti ovira, da nekdo od študentov ne bi mogel dobiti
literature izven odpiralnega časa.
Klemen Grobin je povedal, da bi čitalnica morala biti prostor za druženje, če bi bilo to tako, bi knjižnica
bolj živela.
Izr. prof. dr. Roman Gumzej je povedal, da je Karierni center FL v sodelovanju s katerim je nastala anketa
o zadovoljstvu zaposlenih, izpostavil ugotovljene slabosti (plače in nagrajevanje) in prednosti (zaposleni
so v glavnem zadovoljni s svojim delom, delovnimi pogoji in svojo vlogo v organizaciji).
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Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da je omejeno število čitalniških mest normalno, na UKM je potrebno
takšna mesta rezervirati in jih študenti dobijo glede na povpraševanje, v omejenem obsegu. Podprl je
idejo razširjene čitalnice ter da se zaradi kontrole vzpostavi nadzor z IRFD sistemom.
Dekan je povedal, da je delovna obremenitev v knjižnici v času tehničnih pregledov res večja in
predlagal, da dobimo pomoč v obliki študentskega dela. Sam se bolj nagiba k drugačnim rešitvam
vprašanja knjižnice v okviru UM in UKM.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 3:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za logistiko UM
za študijsko leto 2013/2014.

Ad 3) Imenovanje volilnega odbora v postopku volitev rektorja Univerze v Mariboru
Dekan je povedal, da je v teku postopek volitev novega rektorja.
Senati članic morajo imenovati volilne odbore, ki bodo vodili in nadzirali potek volitev na članici. Volitve
na članicah bodo 10. 3. 2015 (1. krog) in 18 3. 2015 (2. krog).
FL mora imenovati svoj volilni odbor. Predsednik volilnega odbora mora biti visokošolski učitelj, trije
člani morajo biti visokošolski sodelavci ali znanstveni delavci (asistenti), petega pa imenuje ŠS FL UM.
Dekan je za predsednika predlagal izr. prof. dr. Romana Gumzeja, za člane pa asist. dr. Matevža
Obrechta, asist. Bojana Rupnika in asist. dr. Sonjo Mlaker Kač. Za nadomestne člane, v primeru, da bo
to potrebno zaradi bolezni ali drugačen nujne odsotnosti pa je predlagal asist. Marka Intiharja inasist.
Gašperja Hribarja.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da so volitve načrtovane za sredo in da ima takrat dr. Mlaker
Kač predvidene vaje.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da ji bomo omogočili sodelovanje v volilnem odboru tako, da bomo
po potrebi spremenili urnik.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 4:
Senat Fakultete za logistiko UM imenuje člane volilnega odbora Fakultete za logistiko:
1. izr. prof. dr. Roman Gumzej, predsednik;
2. asist. dr. Matevž Obrecht, član,
3. asist. Bojan Rupnik, član,
4. asist. dr. Sonja Mlaker Kač, članica.
Enega člana volilnega odbora imenuje Študentski svet Fakultete za logistiko UM.

Ad 4) Habilitacije
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Tea Vizinger
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli obvestilo o vložitvi popolne vloge kandidatke Tee Vizinger za
izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje logistika (naravoslovje in matematika). Potrebno je
imenovati poročevalce za pripravo strokovnega poročila. Katedra za kvantitativno modeliranje v logistiki
je podala predlog.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev Tee
Vizinger za izvolitev v naziv asistentka za predmetno področje logistika (naravoslovje in
matematika) v sestavi:
1. dr. Tomaž Kramberger, docent za predmetno področje »računsko intenzivne metode in aplikacije
v logistiki« (izvolitev do 8. 10. 2015), Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru, predsednik;
2. dr. Maja Fošner, redni profesor za predmetno področje »logistika (naravoslovje in matematika)«
(trajna izvolitev), Univerza v Mariboru, članica;
3. ddr. Janez Žerovnik, redni profesor za predmetno področje »diskretna in računalniška
matematika« (trajna izvolitev), Univerza v Mariboru, član;
3. dr. Roman Gumzej, izredni profesor za predmetno področje »logistika (družboslovje)« (izvolitev
do 28. 9. 2019), Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru, dodatni član.

Marko Intihar
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli obvestilo o vložitvi popolne vloge kandidata Marka Intiharja za
izvolitev v naziv asistent za predmetno področje logistika (naravoslovje in matematika). Potrebno je
imenovati poročevalce za pripravo strokovnega poročila. Katedra za kvantitativno modeliranje v logistiki
je podala predlog.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev Marka
Intiharja za izvolitev v naziv asistent za predmetno področje logistika (naravoslovje in matematika)
v sestavi:
1. dr. Dejan Dragan, docent za predmetno področje »računsko intenzivne metode in aplikacije v
logistiki« (izvolitev do 19. 1. 2017), Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru, predsednik;
2. dr. Roman Gumzej, izredni profesor za predmetno področje »logistika (družboslovje)« (izvolitev
do 28. 9. 2019), Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru, član;
3. dr. Đani Juričić, redni profesor za predmetno področje »elektrotehnika« (trajna izvolitev),
Univerza v Novi Gorici, član;
4. dr. Tomaž Kramberger, docent za predmetno področje »računsko intenzivne metode in aplikacije
v logistiki« (izvolitev do 8. 10. 2015), Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru, dodatni član.

Ad 5) Prošnje zaposlenih
5.1.Doc. dr. Darja Topolšek: Prošnje za izdajo soglasja za sodelovanje pri razvojno – raziskovalni nalogi
Dekan je povedal, da je doc. dr. Darja Topolšek vložila prošnjo za izdajo soglasja za sodelovanje pri
razvojno raziskovalni nalogi »Ukrepi za zmanjšanje možnosti in analiza voženj v nepravilno smer na
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slovenskem AC omrežju.« Naročnik naloge je DARS, vodja izvedbe študija pa je dr. Tomaž Tollazi iz FG
UM.
Dekan je povedal, da se v raziskovalni nalogi načrtuje uporaba njenih rezultatov raziskovanja, ki ga je
opravila v okviru izdelave magistrske naloge in predlog za izdajo soglasja podprl.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 7
Senat FL UM soglaša, da doc. dr. Darja Topolšek v študijskem letu 2014/2015 sodeluje pri razvojno
raziskovalni nalogi »Ukrepi za zmanjšanje možnosti in analiza voženj v nepravilno smer na slovenskem
AC omrežju«, ki jo za naročnika DARS izvaja Fakulteta za gradbeništvo UM.

5.2.Prof. dr. Maja Fošner: prošnja za dopolnilno zaposlitev na IMFM
Prof. dr. Maja Fošner je vložila prošnjo za izdajo soglasja za dopolnilno zaposlitev na Inštitutu za
matematiko, fiziko in mehaniko, kjer je imela soglasje že do sedaj.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8
Senat FL UM soglaša, da se prof. dr. Maji Fošner podaljša soglasje za sklenitev dopolnilnega delovnega
razmerja v obsegu 20 % polnega delovnega čas na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v
Ljubljani, za izvajanje znanstveno – raziskovalnega dela, in sicer za obdobje enega leta.

Ad 6) Razno
6.1. Predstavitev kandidata za rektorja UM
Dekan je povedal, da smo dobili vlogo, ki jo je vložil prof. dr. Samo Bobek za predstavitev kandidata za
rektorja UM in v kateri prosi, da se mu omogoči predstavitev na FL. V skladu s sklepom o razpisu volitev
rektorja (VI: člen) se lahko kandidati predstavijo oziroma organizirajo svoje predstavitve. Povedal je, da
smo odprti za te stvari, zato smo vlogi ugodili. Prof. dr. Bobek se bo predstavil 22. 1. 2015 ob 10.00 in
dekan je vse zaposlene povabil, da se predstavitve udeležijo. Univerza v Mariboru bo organizirala
skupne predstavitve vseh kandidatov po izteku roka za oddajo kandidatur, to je po 6. 2. 2015. Kandidatu
se lahko postavijo vprašanja, ki se postavljajo na fakulteti.
6.2. Katedra za vojaško logistiko
Dekan je povedal, da smo imeli številne pogovore glede Katedre za vojaško logistiko. Dekan je bil že na
vseh instancah, najavil se je tudi ministru za obrambo. Na Katedri za vojaško logistiko razpravljajo o
prihodnosti in možnih poteh, tudi o razširitvi dejavnosti katedre na civilna področja. Za fakulteto in
prihodnost fakultete je zelo pomembno, da imamo študente. Iz vojske jih na žalost nimamo.
6.3. spremembe kadrovskega načrta FL UM
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog sprememb kadrovskega načrt FL UM. Povedala je, da je
bila s strani študentov izražena želja, da se izvedejo dodatne ure.
Dekan je povedal, da izredni študij ni finančno pokrit.
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Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je bil sprejet sklep, da se v primeru, ko je vpisanih manj kot 5
študentov, izvedejo konzultacije. Kadar je pri študentih interes, se lahko izvedejo dodatne ure. Tega bo
verjetno še nekaj.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko sprejeme spremembe kadrovskega načrta izvajalcev študijskih
programov Fakultete za logistiko za študijsko leto 2014/2015:
- Upravljanje projektov, VS, 3. l., izredni študij, viš. pred. mag. Brigita Gajšek izvede dodatne 4 ur vaj;
- Osnove računalništva in informatike v logistiki, VS, 1. l., izredni študij, izr. prof. dr. Borut Jereb
izvede dodatne 4 ure predavanj;
- pri predmetu Osnove teorije sistemov, VS, 1. l., izredni študij, pred. mag. Marjan Sternad izvede
dodatne 4 ure vaj.

6.4. Dekan je povedal, da so v teku predstavitve fakultete na srednjih šolah in drugih institucijah. Zelo
dobro smo bili sprejeti na Ptuju, predstavitev je imel dr. Matevž Obrecht. Zahvalil se je vsem, ki delajo
na tem in se trudijo za vpis bodočih študentov.
6.5. prof. dr. Iztok Potrč je predstavil vprašanje mentorstva in somentorstva na primeru dr. študenta
Boštjana Vimpolška. Kandidat ima mentorja (prof. dr. Potrč) in somentorja (izr. prof. dr. Lerher), sedaj
sta se pojavila še dva potencialna somentorja. Po pogovoru sta s prodekanom prišla do tega, da takšno
število somentorjev ni preveč modro.
Dekan je povedal, da je pomembno, da je doktorska disertacija s področja znanstvene aktivnosti
mentorja in somentorja.
Doc. dr. Kramberger je povedal, da so včeraj na seji katedre obravnavali predlog teme doktorske
disertacije asist. Marka Intiharja. V komisiji, ki jo bo predlagal, bo sodeloval samo mentor ali somentor,
ne pa oba.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da sta mentor in somentor pri dr. nalogi dovolj.

Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter
Dekan Fakultete za logistiko UM
Izr. prof. dr. Bojan Rosi
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