Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 16. 2. 2015
Številka 19/15/DMA
ZAPISNIK
16. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 16. 2. 2015
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 16. 2. 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,
- doc. dr. Matjaž Knez,
- Katja Baškovič,
- Patricija Teršar,
- Taja Košica.
Odsotni člani Senata FL UM: nihče.
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.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne seje Senata FL UM;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Razpis za vpis v podiplomske študijske programe za študijsko leto 2015/2016;
4. E-gradiva;
5. Predlogi Komisije za znanstveno raziskovalno delo FL UM;
6. Predlog Katedre za vojaško logistiko;
7. Razno.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 16. redne seje Senata Fakultete za logistiko UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 15. redne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe zapisnika 15. redne seje z dne 14. 1. 2015 in poročala o
izvršitvi sklepov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 15. redne seje Senata FL UM.

Prof. dr. Maja Fošner je opozorila na sklep št. 3, ki ga je Senat FL UM sprejel 24. 11. 2014 na 13. redni
seji:
SKLEP 3
Senat Fakultete za logistiko UM imenuje delovno skupine v sestavi:
-doc. dr. Matjaž Knez, vodja,
-asist. Benjamin Marcen, član,
-Valerija Kotnik, članica,
-Klemen Grobin, študent - član.
Strokovna komisija do 31. 1. 2015 pripravi izhodišča za spremembo Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in plaket
FL in ga posreduje dekanu FL UM.

Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da sklep ni bil izvršen, rok se je iztekel 31. 1. 2015.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da je zaradi delovnih obveznosti, trenutno dela na štirih projektih, na
to pozabil, da pa bo to naredil. Predlagal je, da Senat FL UM podaljša rok.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 3:
Senat FL UM podaljša rok za izvršitev sklepa št. 3, ki je bil sprejet na 13. redni seji Senata FL UM do
13. 4. 2015.

Ad 2) Predlogi Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepe, ki jih je KŠZ FL UM sprejela na 9. redni seji.
Glede predmeta Invencijsko inovacijski management je povedala, da se je KŠZ seznanil s predlogom za
uvedbo tega novega predmeta. Dva člana KŠZ tega predloga nista podprla, zato je KŠZ predlog
posredovala v obravnava Senatu FL UM, pri tem pa KŠZ poudarja, da so izostale vsebine kakovosti in
odličnosti.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da dokler bo ona na FL, bo nosilka tega predmeta. Če se
predlogi ne bodo upoštevali, ostane predmet nespremenjen. Rada bi vedela, v katerem delu predmeta
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ni kakovosti in kdo sta bila dva člana KŠZ, ki predloga nista podprla. Povedala je, da se jo ruši in da tega
ne bo dovolila.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je bila na KŠZ zelo konstruktivna debata. Predmet je zelo dobro
pripravljen, predstojnica katedre pa je povedala, da v njem ni kakovosti in odličnosti. Temu se je
pridružil izr. prof. dr. Jereb. Ni bilo namena, da se jo ruši.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da je bilo rečeno, da morajo biti v predmetu vsebine o kakovosti in
odličnosti, ki so akreditirane, in na seji KŠZ povedal, da predlaga, da se to doda.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala izr. prof. ddr. Teodori Ivanuša, da je nihče ne ruši. Ko je
pripravljala vsebine, je iskala možnosti, ki bi bile za študente najboljše. Predlagala je možnost delitve
predmeta na dva dela po 4 ECTS z ločenima vsebinama. Po prvem pogovoru je izr. prof. ddr. Ivanuša
pristala, da bo o tem premislila. Ko je naknadno to možnost zavrnila, se je izr. prof. dr. Gorenakova s
tem strinjala. Povedala je, da je cilj, da ne izgubimo akreditiranih vsebin, vse ostalo sprejema.
Dekan je povedal, da smo bili enotni, da so predmeti na temo kakovosti, odličnosti, projektnega vodenja
neločljive teme. Z vsem je bil seznanjen, želel je, da te teme ne manjkajo hkrati pa so vsebine, ki jih
predlaga izr. prof. ddr. Ivanuša smiselne in koristne. Povedal je, da je govoril s prof. dr. Jurijem Kovačem,
ki je zatrdil, da je te vsebine vgradil v svoje predmete, isto pravi mag. Brigita Gajšek. Prav je, da se o
vsebini ne pogovarjamo, če zraven ni osebe, ki je za to pristojna. Dekan podpira spremembo, v postopku
pa ni bilo nič narobe.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da v kolikor je kakovost že vključena, potem ne vidi problema.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da tudi predlagane vsebine podpirajo kakovost in odličnost.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da če so te vsebine vključene, potem ne vidi težav.
Senat Fakultete za logistiko UM je soglasno sprejel:
SKLEP 4
Senat Fakultete za logistiko Fakultete za logistiko UM sprejme spremembe magistrskega študijskega
programa 2. stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, ki se pričnejo
uporabljati v študijskem letu 2015/2016.
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog KŠZ FL UM za potrditev programa Poletne šole.
Klemen Grobin je predlagal, da se našim študentom prizna kreditne točke Poletne šole in se jih s tem
vzpodbudi k udeležbi.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da bomo našim študentom, ki se bodo udeležili poletne šole priznali
kreditne točke.
Izr. prof. dr. Andrej Lisec je povedal, da se pri nas in v tujini študentom poletnih šol priznajo ECTSji, ki
se lahko vpišejo v prilogo k diplomi. Povedal je, da ga je kontaktiral Pavel Fortin iz Fakultete v Brnu, ki
ga zanima naša poletna šola.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da se je pogovarjal s kolegi, ki so mu povedali, da termin poletne šole
ni primeren. Gre za izpitno obdobje, zato ne bodo prišli. Poleg tega na poletno šolo privabljajo zveneča
imena in meni, da bi za to morali nameniti več sredstev.
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Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da si želimo 10 – 15 študentov, kar bi pokrilo stroške. Glede termina
je bilo veliko razprave, če bi bil termin julija ali avgusta – kdo bi bil tu? Ni profesorjev, ni tutorjev, vse
je zaprto. Glede na to smo se odločili za termin v juniju, skupaj z mednarodno konferenco.
Katja Baškovič je povedala, da se bo udeležila dogodka Varšavski dnevi in predlagala, da je do takrat
pripravljeno gradivo za poletno šolo, ki bi ga lahko ob tem dogodku uporabili za promocijo.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da bi se morali lotiti tudi sponzorstva, vendar tu zopet trčimo ob
vprašanje človeških virov.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je sam mnogo dni delal tudi brez plačila. Nekdo pač mora to
narediti, če hočeš sponzorje, moraš to delati. Glede zvenečih imen pa je povedal, da smo imeli že
številna zveneča imena (Roger Allport, Kenneth Button, Chin, Tariq Muneer). Zveneča imena imamo,
začnimo jih uporabljati.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da temin poletne šole ni v izpitnem obdobju, je v času predavanj. To
je optimalen termin in ga podpira.
Dekan je povedal, da je potrebno delati na promociji. Letos bo 10 letnica Fakultete za logistiko.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da sta bili 1. in 2. poletna šola dobro izvedeni, zato tu ne smemo
poudarjati slabosti.
Prof. dr. Potrč je predlagal, da pri predmetih določimo izvajalce v parih, po enega profesorja in enega
strokovnjaka iz prakse.
Prof. dr. Fošner je povedala, da so tutorji na zboru tutorjev povedali, da rajši delajo brez plačila, kot
pod ŠOUMom, ker želijo dobro delati za študente. Predlagala je zaključek razprave in potrditev
predlogov KŠZ FL UM.
Senat Fakultete za logistiko UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Senat Fakultete za logistiko sprejme program 3. mednarodne Poletne šole »Vitko in zeleno«.
SKLEP 6
Študentom programa 3. mednarodne Poletne šole »Vitko in zeleno« se za aktivno sodelovanje v
okviru predavanj, vaj in e-vaj na podlagi izkazanih del prizna 3 ECTS.

Ad 3) Razpis za vpis v podiplomske študijske programe za študijsko leto 2015/2016
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepe, ki jih je KŠZ FL UM sprejela na 2. izredni seji.
Spremembe, ki se predlagajo, se nanašajo na vpisne pogoje, ki so definirani po KLASIUSu. Cilj je bil
združiti programe pod 2 klasifikacijski številki. Pri doktorskem študijskem programu ni sprememb.
Dekan je povedal, da se skupni magistrski študijski program izvaja v Novem Sadu. Prva predavanja je
opravil doc. dr. Orbanić, naslednji je doc. dr. Kramberger. Vpisanih je 14 študentov, to zadostuje za
pokritje stroškov. Pomembna je promocija v tem okolju. Dekan je poudaril, da je to edini skupen
študijski program, ki se izvaja na UM.
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Dekan je povedal, da pričakujemo povabilo iz univerze na Finskem, gre za širitev sodelovanja, za
internacionalizacijo. Povedal je tudi, da je dobil predlog za sodelovanje pri izvedbi programa s področja
varstva okolja glede embalaže.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da smo k predlogu razpisa za vpis v doktorski študijski program
pripravili elaborat s prijavljenimi projekti, za to gre pohvala in zahvala Nini Vrečko. Obseg raziskovalnega
dela, ki smo ga prijavili, zadostuje za 3 študente, toliko tudi predlagamo razpisnih mest.
Dekan je povedal, da UM zagovarja skupno doktorsko šolo. To na naši univerzi ni mogoče, mogoče pa
je na specializiranih univerzah, na primer tehniški, medicinski…
Senat Fakultete za logistiko UM je soglasno sprejel:
SKLEP 7
Senat Fakultete za logistiko potrdi besedilo razpisa za vpis na podiplomski študijski program 2.
stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2015/2016.
SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko potrdi spremembo pogojev za vpis za podiplomski magistrski študijski
program 2. stopnje Logistika sistemov, podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje Logistika
sistemov v ekonomiji in doktorski študijski program 3. stopnje Logistika sistemov.
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko potrdi besedilo razpisa za vpis na podiplomski študijski program 3.
stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2015/2016.
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko potrdi besedilo razpisa za vpis na podiplomski študijski program 2.
stopnje Logistika sistemov v ekonomiji Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in Ekonomske
fakultete Subotica Univerze v Novem Sadu za študijsko leto 2015/2016.

Ad 4) E-gradiva
Izr. prof. dr. Borut Jereb je predstavil sklepe Komisije za ocenjevanje e-gradiv, ki jih je obravnaval
Poslovodni odbor FL UM in sklep Poslovodnega kolegija FL UM, s katerim PO FL UM predlaga obravnavo
sklepov 6, 8, 9, 10, 12, 13 in 14 na Senatu FL UM in predlagal Senatu FL UM potrditev navedenih sklepov
komisije za ocenjevanje e-gradiv.
Senat Fakultete za logistiko UM je soglasno sprejel:
SKLEP 11
Izbira lektorja in stroški povezani z lektoriranjem so stvar avtorja gradiva.

SKLEP 12
Vsa obstoječa in vsa bodoča gradiva so objavljena in dostopna vsem zaposlenim in študentom FL
UM, študentom v času trajanja študija in zaposlenim v času zaposlitve.
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SKLEP 13
Vse morebitne avtorje gradiv je potrebno ponovno opozoriti na sklep PO FL UM iz priloge C, kjer je
zapisano, da mora avtor točno in določno oceniti, katere vsebine gradiva so v ocenjevani različici
nove, glede na predhodno različico. Opozoriti jih je potrebno tudi na to, da bodo vsa gradiva
dostopna v vseh različicah tako, da bo oceno novosti iz različice do različice mogoče ocenjevati vsem,
ki bodo za to zainteresirani.
SKLEP 14
Vsi večji segmenti teksta, ki so prekopirani iz drugih virov, kot so kopije člankov, večjih delov knjig,
tuje večpredstavne vsebine niso avtorsko delo in jih avtor pri ocenjevanju svojega avtorskega dela,
izpusti. Tako ti vložki ne štejejo pod avtorsko delo, za katerega avtor dobi honorar.
SKLEP 15
Vse morebitne avtorje je potrebno obvestiti, da v primeru, da so gradiva lektorirana, mora to biti
jasno označeno in razvidno, kdo je opravil lektoriranje.
SKLEP 16
Vsa e-gradiva morajo biti objavljena v PDF obliki tako, da jih je mogoče prenesti in uporabljati na čim
širšem naboru naprav in jih po potrebi tudi natisniti v enem kosu.
SKLEP 17:
Za e-gradiva, ki do sedaj niso bila pripravljena v papirni obliki, FL UM zagotovi najcenejše tiskanje ali
razmnoževanje teh gradiv. Predlagana naklada je deset odstotkov števila vpisanih študentov v
letniku v katerem se gradiva uporabljajo. Gradiva si bodo študenti lahko izposodili v Knjižnici FL UM.
Prof. dr. Potrč je vprašal, koliko recenzentov rabimo za uvrstitev učbenika v 2.03.
Izr. prof. dr. Jereb in izr. prof. ddr. Ivanuša sta povedala, da rabimo 2 recenzenta.
Dekan je povedal, da je vprašanje sredstev, ki se manjšajo, zaradi novih programov in gradiv smo se
odločili, da bomo plačali ½, preostanek pa septembra, če bodo na voljo sredstva.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da smo že porabili več kot ½ sredstev.
Dekan je povedal, da gradiv za skupen mag. študijski program s Subotico ne plačujemo iz sredstev za egradiva.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da se z zapisom povsem strinja. Predlagal je, da se odpovemo
izplačilu avtorskih honorarjev za naslednje študijsko leto, sam se zlahka odpove temu.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da je to vprašanje, ki bi ga bilo potrebno obravnavati na Akademskem
zboru.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da če gre za posodobitve, ni primerno, da se ista gradiva ponovno
plačujejo. Meni, da ni potrebe po novih gradivih. Strinja se s predlagano gesto, da se odpovejo plačilom
za e-gradiva.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da je bilo novih gradiv letos več kot lani, ker priprava gradiv zahteva
svoj čas.
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V nadaljevanju je izr. prof. dr. Borut Jereb predlagal, da se Komisija za ocenjevanje e-gradiv preoblikuje
v Komisijo za e-gradiva.
Prof. dr. Maja Fošner je rekla, da je bil sklep Komisije za ocenjevanje e-gradiva drugačen, in sicer da se
komisija preoblikuje v Komisijo za obravnavo e-gradiv. Gre za pomensko razliko. Predlagala je, da Senat
FL UM glasuje o predlogu, kot ga je podala Komisija za ocenjevanje e-gradiv in imenuje Komisijo za
obravnavo e-gradiv.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da ni nujno, da naloge izhajajo iz imena. Naloge je potrebno
določiti.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da želi, da se predstavi natančen sklep Komisije za ocenjevanje egradiv.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da je komisije odgovorna za oddajo gradiv v preverjanje
plagiatorstva v okviru DKUM.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je prebral sklepe 2. seje Komisije za ocenjevanje e-gradiv, iz katerih izhaja, da
je bila imenovana delovna skupina za izboljšanje formule za izračun višine plačila v sestavi prof. dr. Maja
Fošner, mag. Marjan Sternad in asist. Tea Vizinger; predlog, da se komisija za ocenjevanje e-gradiv
preimenuje v komisijo za obravnavo e-gradiv, ter obravnava problematike v zvezi s plagiati, o čemer so
bili obveščeni vsi predstojniki dotične osebe in s tem je komisija delo zaključila.
Dekan je povedal, da se plačila spreminjajo, važno pa je, da je gradivo preverjeno v DKUM in recenzirano.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da plagiatorstvo ni malomarnost, ampak je kaznivo dejanje.
Dekan je povedal, da je prav, da je komisija o tem obvestila dekana, ki je pristojen za ukrepanje. Važno
je, da gradivo še ni bilo izdano.
Izr. prof. dr. Jereb je povedal, da bomo večino zadev reševali z objavo. Komisija ni policija, razen za
zadeve, ki so povsem očitne.
Senat FL UM je z 11 glasovi ZA in eni vzdržanim sprejel:
SKLEP 18
Senat Fakultete za logistiko imenuje Komisijo za e-gradiva v sestavi:
1. Izr. prof. dr. Borut Jereb, predsednik komisije;
2. Izr. prof. dr. Irena Gorenak, članica,
3. Izr. prof. dr. Tone Lerher, član,
4. Mag. Marjan Sternad, član,
5. Asist. Tea Vizinger, članica,
6. prof. dr. Maja Fošner, članica.
Prof. dr. Maja Fošner je obrazložila, zakaj se je vzdržala glasovanja, in sicer iz razlogov, ker ne pozna
pristojnosti komisije in ker je bil sklep Komisije za ocenjevanje e-gradiv drugačen.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 19
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Komisija za e-gradiva pripravi splošni akt o e-gradivih na Fakulteti za logistiko, ki bo celovito urejal
problematiko e-gradiv na Fakulteti za logistiko z upoštevanjem sklepov Senata FL UM in sklepov
Poslovodnega odbora FL UM.
Rok za pripravo splošnega akta o e-gradivih je 15. 6. 2015.

Ad 5) Predlogi Komisije za znanstveno – raziskovalno delo FL UM
Prodekan doc. dr. Tomaž Kramberger je predstavil predloge Komisije za znanstveno –raziskovalno delo
FL UM za doktorska kandidata Boštjana Vimpolška in Marka Intiharja.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 20
Senat Fakultete za logistiko potrdi temo in dispozicijo doktorske disertacije kandidata Boštjana
Vimpolška s predlaganim naslovom: Logistika v krožnem gospodarstvu: Model za ravnanje z
odsluženim lesom, pod mentorstvom red. prof. dr. Iztoka Potrča in somentorstvom izr. prof. dr.
Toneta Lerherja in doc. dr. Andreje Kutnar.
Senat FL UM je z 11 glasovi za in enim vzdržanim sprejel (vzdržala se je izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša):
SKLEP 21
Senat Fakultete za logistiko imenuje komisijo za oceno teme doktorske disertacije kandidata Boštjana
Vimpolška s predlaganim naslovom: Logistika v krožnem gospodarstvu: Model za ravnanje z
odsluženim lesom, v sestavi:
1. doc. dr. Darja Topolšek, FL UM, predsednica,
2. red. prof. dr. Iztok Potrč, FL UM, mentor in član,
3. izr. prof. dr. Andrej Lisec, član,
4. doc. dr. Andreja Kutnar, FAMNIT UP, članica.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 22
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi temo in dispozicijo doktorske disertacije kandidata Marka
Intiharja s predlaganim naslovom: Bayesovi pristopi ocenjevanja dinamičnih sistemov za potrebe
napovedovanja dinamike pretovora pristanišč, pod mentorstvom doc. dr. Dejana Dragana in
somentorstvom doc. dr. Tomaža Krambergerja in doc. dr. Igorja Jakomina.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEPA 23
Senat Fakultete za logistiko imenuje komisijo za oceno teme doktorske disertacije kandidata Marka
Intiharja s predlaganim naslovom: Bayesovi pristopi ocenjevanja dinamičnih sistemov za potrebe
napovedovanja dinamike pretovora pristanišč, v sestavi:
1. doc. dr. Damir Vrančič, Inštitut Jožef Štefan, predsednik,
2. doc. dr. Dejan Dragan, FL UM, mentor in član,
3. red. prof. ddr. Janez Žerovnik, FS UL, član,
4. doc. dr. Igor Jakomin, FPP UL, član.
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Doc. dr. Tomaž Kramberger je predstavil sklep št. 7. Povedal je, da je že prejel plan od večine
predstojnikov, do konca meseca bodo načrt oddali predvidoma vsi, nato ga bo obravnavala KZRZ.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 24
Senat Fakultete za logistiko UM se seznani s sklepom št 7, ki ga je Komisija za znanstveno raziskovalne
zadeve sprejela na 6. redni seji 20. 1. 2015.

Doc. dr. Tomaž Kramberger je pojasnil, da načrtujemo objave monografij v okviru založbe Pearson
Education, s čemer bi si posamezniki zvišali SICRIS točke. Dvema do trem posameznikom bi fakulteta za
nagrado podelila objavo. Objave bi bile financirane s strani FL, zato je potrebno doreči stroga merila.
Monografija bi morala biti sestavljena iz dveh do treh člankov, objavljenih v reviji s faktorjem vpliva,
imeti več kot 100 strani in napisana v angleškem jeziku. V slovenskem jeziku pa samo v primeru, da
izhaja iz doktorata in je avtor na to temo objavil vsaj 3 članke s faktorjem vpliva. Naklada bi bila v višini
100 – ih izvodov. O možnostih financiranja s strani FL UM bi strokovno presojala Komisija za
znanstvenoraziskovalne zadeve.
Dekan je povedal, da je postopek podoben kot v Evropi. Meni, da bi s tem zaščitili kakovost in dobra
gradiva. Doktorate je smiselno objaviti. Strinja se tudi, da se določi pogoje za plačano objavo. Plačilo bo
izvedeno iz knjižničnega fonda.
Doc. dr. Matjaž Knez meni, da bi se morali znati dokazovati brez plačanih objav. So tudi revije
svetovnega formata, kjer je to mogoče. Je proti temu, da se plačuje. Soglaša pa, da se pomaga takim
sodelavcem, ki potrebujejo pogoje za habilitacijo. Plačane objave so postale velik posel. Predlaga nek
konsenz.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da so merila zelo stroga, bolj kot za objavo prispevkov. Povedal
je, da delamo edited book, imamo 30 prispevkov, objava bo pri založbi IFI Global. Povedal je, da je
postopek tak, da kot urednik predložiš članek na 10 straneh, oni imajo recenzijo. Ko je odobreno, se
lahko gre v izdelavo knjige.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da podpira predlog dekana in prodekana, da se pomaga pri
stroških.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 25
Senat Fakultete za logistiko soglaša s plačilom objave monografij zaposlenih pod naslednjimi pogoji:
-monografija mora vsebovati snov dveh do treh člankov, objavljenih v reviji s faktorjem vpliva,
-imeti mora več kot sto strani,
-napisana mora biti v angleškem jeziku, v slovenskem jeziku je lahko napisana samo, če izhaja iz
doktorata in je avtor na to temo objavil vsaj tri članke s faktorjem vpliva.
Upravičenost financiranje s strani FL UM strokovno presoja Komisija za znanstvenoraziskovalne
zadeve.
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Doc. dr. Kramberger je povedal, da je KZRZ postavila vprašanje, od kdaj velja sprememba Pravilnika o
pripravi in zagovoru doktorske disertacije (19. a člen).
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da za nekatere je to veljalo za nazaj. Mag. Gajšek še vedno čaka
na promocijo, ker je morala čakati na zagovor.
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da bo pravna služba pripravila mnenje in odgovor.

Ad 6) Predlog Katedre za vojaško logistiko
Predstojnica katedre za vojaško logistiko izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je predstavila predlog Katedre
za vojaško logistiko za preimenovanje katedre v Katedra za obrambno in vojaško logistiko.

Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 26
Ime Katedre za vojaško logistiko se preoblikuje v Katedra za obrambno in vojaško logistiko.

Ad 7) Razno
7.1. spremembe kadrovskega načrta FL UM
Prof. dr. Maja Fošner je predlagala spremembo kadrovskega načrta FL UM za študijsko leto 2014/2015.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 27
Senat Fakultete za logistiko sprejeme spremembe kadrovskega načrta izvajalcev študijskih
programov Fakultete za logistiko za študijsko leto 2014/2015:
-Ravnanje z zaposlenimi, VS, 2. l., izredni študij, asist. dr. Sonja Mlaker Kač izvede dodatne 4 ur vaj.
7.2. informacije
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da smo pripravili poročilo za ACBSP. Pri tem se je zahvalila strokovnim
službam za njihov prispevek.
Dekan se je vsem zahvalil za uspešno izvedena informativna dneva.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da smo v prejšnjem tednu prijavili 4 ARRS projekte.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da bo FL danes popoldne podpisala projekt s Pošto.
Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter

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

Popravek zapisnika, ki je bil sprejet na 17. redni seji Senata Fakultete za logistiko UM 30. 3. 2015:
Navedba prof. dr. Maje Fošner na 3. strani zapisnika: »Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da bomo našim
študentom, ki se bodo udeležili poletne šole priznali kreditne točke.« se črta.
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