Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 30. 3. 2015
Številka 48/15/DMA

ZAPISNIK
17. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 30. 3. 2015
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 30. 3. 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. ddr. Teodora Ivanuša,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- doc. dr. Matjaž Knez,
- Katja Baškovič.
Odsotni člani Senata FL UM: Taja Košica, Patricija Teršar.
Ostali prisotni: 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 16. redne seje ter 4., 5. in 6. dopisne seje Senata FL UM;
2. Pregled izvršitve sklepov Senata FL UM iz leta 2014;
3. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
4. Predlogi Komisije za znanstveno raziskovalno delo FL UM;
5. Habilitacije;
6. Doktorske disertacije;
7. Nagrade in priznanja Univerze v Mariboru;
8. Prošnje zaposlenih;
9. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 17. redne seje Senata Fakultete za logistiko UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 16. redne seje Senata FL UM ter 4., 5. in 6.
dopisne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe in poročala o izvršitvi sklepov.
Prof. dr. Maja Fošner je predlagala, da se popravi njena navedba na 3. strani zapisnika: »Prof. dr. Maja
Fošner je povedala, da bomo našim študentom, ki se bodo udeležili poletne šole priznali kreditne točke.«
tako, da se zapiše, .. da se jim priznajo določene vsebine do največ 3 ECTS.
Člani Senata FL UM ugotavljajo, da je to del razprave, ki ne vpliva na sprejeti sklep, da je program Poletne
šole, ki je podlaga za priznanje vsebin in ECTS potrjen, zato se ta stavek razprave k 2. točki črta.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 16. redne seje s popravkom
besedila razprave k 2. točki ter zapisnik 4., 5. in 6. dopisne seje Senata FL UM.

Ad 2) Pregled izvršitve sklepov Senata FL UM
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da je v gradivu izpis vseh sklepov, ki jih je Senat FL UM sprejel
v letu 2014. Sklepi so bili izvršeni ali posredovani pristojnim osebam izven FL v izvršitev.
Neizvršena sta dva sklepa:
SKLEP 3 – sklep ni izvršen, rok je podaljšan
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.
SKLEP 11 – ni izvršen, ker je prof. dr. Radonjič odklonil
Red. prof. dr. Dušan Radonjič prejme priznanje Fakultete za logistiko za izredne dosežke.

Izr. prof. dr. Jereb je povedal, da se ne strinja, da sklep ni bil izvršen. Vse aktivnosti so bila izvedene,
prof. dr. Dušan Radonjič pa je priznanje odklonil.
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da to je razlog, da sklep ni bil izvršen.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru sprejme poročilo o izvršitvi sklepov, ki jih je Senat
FL UM sprejel v letu 2014.
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Ad 3) 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 10. redni seji.
Povedala je, da je KŠZ FL UM sprejela splošne sklepe, ki se bodo lahko uporabljali tudi prihodnje
študijsko leto.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 4
Okvirni postopek izvedbe izbire modulov na 1. in 2. stopnji študija je naslednji:
- Študente 2. letnika 1. in 1. letnika 2. stopnje študija se povabi k e-izbiri modulov (razen tistih, ki
nameravajo v okviru izbirnosti opravljati obveznost/i na drugi članici UM).
- E-izbira modulov je dokončna. Naknadna zamenjava, razen v primeru mednarodne izmenjave, ni
možna.
- Po zaključenem postopku izbire se študente o tem obvesti.
- Študenti, ki e-izbire modulov ne bodo naredili in tudi ne bodo izbirali predmetov/modulov na
drugih članicah UM (v okviru izbirnosti), jim jih bo določila KŠZ.
Izbira modulov poteka v naslednjih terminih:
- študenti 2. letnika visokošolskega strokovnega in univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje
in 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje bodo izbirali elektronsko med učnimi
enotami izbirnih modulov prvi ponedeljek po prvomajskih praznikih;
- rok za izbiro je 1 teden (od ponedeljka od 8.00 ure do nedelje do 24.00 ure);
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je od pričakovanih 120 študentov v Subotici in 10 v Celju, v skupni
magistrski študijski programov Logistika sistemov v ekonomiji vpisanih 14 študentov, zato je potrebno
prilagoditi izvedbo v skladu z izvedbo študijskih programov za izredne študente FL.
Dekan je povedal, da moramo odpreti e-učilnice in jih napolniti z vsebinami.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da sistem izvajanja izpitov v skupnem mag. študijskem
programu za študente v Srbiji deluje in da so rezultati izpitov ob enakih izpitih vprašanjih kot za
študente FL zelo dobri.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 5
Zaradi manjšega števila vpisanih študentov na skupni študijski program 2. stopnje Logistika sistemov
v ekonomiji Fakultete za logistiko UM in Ekonomske fakultete v Subotici Univerze v Novem Sadu se
izvede pedagoški proces v obsegu 18 ur predavanj in 9 ur vaj. Poudarek je na e-izobraževanju.
SKLEP 6
Fakulteta za logistiko UM za vsak predmet skupnega študijskega programa 2. stopnje Logistika
sistemov v ekonomiji za študijsko leto 2014/2015 razpiše 5 izpitnih rokov.
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepe, ki jih je KŠZ FL UM sprejela na 11. dopisni seji.
Tudi ti sklepi so splošni in bodo lahko veljali tudi v prihodnjih študijskih letih.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da študenti pogrešajo predstavite modulov.
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Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da bodo o tem obveščeni predstojniki kateder in da se bodo
predstavitve lahko izvedle v okviru kateder.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je predlagala, da se pripravijo predstavitve predmetov v Moodlu.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da so bile predstavitve, ki smo jih organizirali v preteklosti,
organizacijsko zelo zahtevne. Dejstvo je, da se študenti odločajo o izbiri na podlagi mnenj starejših
študentov.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 7
Študenti 1. stopnje drugih članic UM lahko izbirajo učne enote izbirnih modulov univerzitetnega
študijskega programa.
Posamezni predmet si lahko izbere največ 15 študentov. V primeru da bo prijav več kot razpisanih
mest, bodo izbrani študenti, ki bodo imeli višjo povprečno oceno zadnjega vpisanega letnika.
Predmete lahko izbirajo študenti 2. ali 3. letnika študija na 1. stopnji na drugih članicah Univerze v
Mariboru.
SKLEP 8
Študenti 1. stopnje drugih članic UM lahko izbirajo učne enote izbirnih modulov visokošolskega
strokovnega študijskega programa.
Posamezni predmet si lahko izbere največ 15 študentov. V primeru da bo prijav več kot razpisanih
mest, bodo izbrani študenti, ki bodo imeli višjo povprečno oceno zadnjega vpisanega letnika.
Predmete lahko izbirajo študenti 2. ali 3. letnika študija na 1. stopnji na drugih članicah Univerze v
Mariboru.
SKLEP 9
Študenti 2. stopnje drugih članic UM lahko izbirajo učne enote izbirnih modulov magistrskega
študijskega programa Logistika sistemov.
Posamezni predmet si lahko izbere največ 15 študentov. V primeru da bo prijav več kot razpisanih
mest, bodo izbrani študenti, ki bodo imeli višjo povprečno oceno zadnjega vpisanega letnika.
Predmete lahko izbirajo študenti 1. ali 2. letnika študija na 2. stopnji na drugih članicah Univerze v
Mariboru.

Ad 4) 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 Avdulla Pelaja in mag. Alojzija Krapeža.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko potrdi temo in dispozicijo doktorske disertacije kandidata Avdulle Pelaja
s predlaganim naslovom: Proces načrtovanja vojaških delovanj kot temeljna funkcija poveljevanja in
kontrole pod mentorstvom izr. prof. dr. Tomaža Kladnika.
SKLEP 11
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Senat Fakultete za logistiko imenuje Komisijo za oceno teme doktorske disertacije kandidata Avdulle
Pelaja s predlaganim naslovom: Proces načrtovanja vojaških delovanj kot temeljna funkcija
poveljevanja in kontrole, v sestavi:
1. izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, FL UM, predsednica,
2. izr. prof. dr. Tomaž Kladnik, SV, mentor,
3. izr. prof. dr. Vladimir Prebilič, FDV UL, član,
4. red. prof. dr. Iztok Podbregar, Aerodrom Ljubljana, član.

SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije kandidata mag. Alojzija
Krapeža z naslovom: Logistika obveščevalnih dejavnosti na ekonomsko poslovnem področju, pod
mentorstvom red. prof. dr. Iztoka Podbregarja, v sestavi:
1. izr. prof. dr. Bojan Rosi, FL UM, predsednik,
2. red. prof. dr. Iztok Podbregar, Aerodrom Ljubljana, mentor,
3. red. prof. dr. Albin Igličar, PF UL, član,
4. izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, FL UM, članica.
Prodekan doc. dr. Tomaž Kramberger je predstavil sklep št 6, ki ga je KZRZ sprejela na 7. redni seji o
predlogu spremembe meril glede zahtevane aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti
pred promocijo na FL UM, ki jih je predlagala Katedra za vojaško logistiko.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko potrdi spremembo Kriterijev in meril članic UM glede zahtevane
znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti pred promocijo, in sicer se pri
besedilu, ki se nanaša na Fakulteto za logistiko doda nov, drugi odstavek.
Kriteriji in merila Fakultete za logistiko glede zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za
pridobitev doktorata znanosti pred promocijo se glasijo:
»FL
Doktorand Fakultete za logistiko UM je lahko promoviran, ko ima v eni izmed revij s faktorjem vpliva
JCR ali v reviji, ki je indeksirana v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCl, objavljen vsaj en znanstveni
članek, v katerem so vsebovana spoznanja iz njegove doktorske disertacije ali ko je avtor
objavljenega poglavja v znanstveni monografiji s področja teme doktorske disertacije, ki jo je izdala
priznana mednarodna založba, skladno s 1.1 točko PRILOGE 1 Meril za volitve v nazive visokošolskih
učiteljev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM štev. XXX-5-2012).
Ne glede na prejšnji odstavek je doktorand Fakultete za logistiko, ki je doktoriral v okviru Katedre za
vojaško logistiko, lahko promoviran, ko ima v eni izmed revij, ki je indeksirana v podatkovni bazi
Scopus objavljen vsaj en znanstveni članek, v katerem so vsebovana spoznanja iz njegove doktorske
disertacije.«
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da imamo enega študenta, ki dela na DEMOLI.

Ad 6) Habilitacije
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Dekan je povedal, da smo prejeli popolno vlogo dr. Brigite Gajšek za izvolitev v naziv docentke za
predmetno področje Logistika (tehnika). Potrebno je imenovati komisijo za pripravo strokovnega
poročila o izpolnjevanju pogojev kandidatke za izvolitev v naziv.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da ima kandidatka negativno mnenje študentov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 14
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev dr.
Brigite Gajšek za izvolitev v naziv docentke za predmetno področje Logistika (tehnika) v
sestavi:
1. dr. Iztok Potrč, FL UM, redni profesor za predmetno področje Naprave, sistemi in
konstrukcije za transport, predsednik komisije;
2. dr. Matjaž Šraml, FG UM, redni profesor za predmetno področje Prometno inženirstvo,
član,
3. dr. Tone Lerher, FL UM, izredni profesor za predmetno področje Tehniška logistika (do 13.
10. 2016), član;
4. dr. Darja Topolšek, FL UM, docentka za predmetno področje Tehniška logistika (do 29. 6.
2016), FL UM, dodatni član.

Ad 7) doktorske disertacije
Dekan je povedal, da smo prejeli sporočilo dr. Marka Kežmaha iz službe za habilitacije na UM. Dekan je
predlagal, da se komisija za oceno teme doktorske disertacije za kandidata Marka Intiharja sprejemi.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da smo na UM preverjali nekatera vprašanja glede vsebine in pri
tem dobili tudi to informacijo. Povedal je, da se je odločil, da bo odstopil s članstva v komisiji, ne glede
na to pa bo sodeloval, kolikor bo potrebno.
Prof. dr. Potrč je povedal, da je somentorjev lahko več, to pa mora biti obrazloženo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 15
Sklep št. 22, ki je bil sprejet na 16. redni seji Senata Fakultete za logistiko UM se spremeni, tako da se
glasi:
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. Igorja Jakomina.

Ad 7) Nagrade in priznanja UM
Damjana Medved Arbeiter je predstavila nov Pravilnik o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad
Univerze v Mariboru št. 012/2015/01. Povedala je, da je Senat FL UM leta 2013 po upokojitvi prof. dr.
Lipičnika sprejel sklep, da se ga predlaga za podelitev priznanja UM zlati ključ. Glede na to, da je v skladu
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s pravilnikom FL kandidata za to priznanje predlagala šele za leto 2015, sedaj pa velja novi pravilnik, ki
takšnega priznanja več ne pozna, je potrebno, da Senat FL na novo oblikuje predlog.
Dekan in Damjana Medved Arbeiter sta Senat FL UM seznanila s tem, da bosta pripravila predlog za
podelitev priznanja za strokovno delo enemu izmed nepedagoških delavcev in predlagala, da Senat FL
UM to potrdi.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 16
Senat Fakultete za logistiko UM predlaga, da se prof. dr. Martinu Ivanu Lipičniku podeli nagrada za
znanstveno raziskovalno in pedagoško delo za leto 2015.
SKLEP 17
Dekan in tajnica FL UM pripravita predlog za podelitev nagrade ali priznanja za strokovno delo.

Ad 8) Prošnje zaposlenih
Dekan je povedal, da smo prejeli vlogi pedagoških sodelavcev za izdajo soglasja za izvajanje dodatnega
dela v skupnem mag. študijskem programu Logistika sistemov v ekonomiji.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 18
Senat FL UM soglaša, da mag. Marjan Sternad v poletnem semestru študijskega leta 2014/2015 za
izvajanje pedagoškega dela v skupnem magistrskem študijskem programu Logistika sistemov v
ekonomiji sklene podjemno pogodbo.
SKLEP 19
Senat FL UM soglaša, da asist. Marko Intihar v poletnem semestru študijskega leta 2014/2015 za
izvajanje pedagoškega dela v skupnem magistrskem študijskem programu Logistika sistemov v
ekonomiji sklene podjemno pogodbo.

Ad 9) Razno
9.1. Koordinator za mednarodno izmenjavo
Dekan je povedal, da je potrebno imenovati koordinatorja za mednarodno izmenjavo. Izr. prof. dr.
Andrej Lisec je odstopil, Senat FL je na dopisni seji za koordinatorja začasno imenoval asist. dr. Matevža
Obrechta. Dekan je povedal, da je govoril z dr. Obrechtom in predlagal, da se ga imenuje za
koordinatorja za mednarodno izmenjavo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 20
Senat Fakultete za logistiko UM za izvajanje nalog koordinatorja za mednarodno izmenjavo imenuje
asist. dr. Matevža Obrechta.
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9.2. Sestava Senata Fakultete za logistiko UM
Dekan je povedal, da je članstvo in sestava Senata FL UM prilagojena prejšnji strukturi kateder. Članstvo
v Senatu članice mora zagotavljati enakopravno in ustrezno zastopanost znanstvenih in umetniških
disciplin in strokovnih in študijskih področij članice. Sedaj ena izmed kateder ni ustrezno zastopana, saj
ima samo enega predstavnika. Predlagal je, da se število članov Senata FL UM poveča za enega in tako
zagotovi enakomerna zastopanost kateder. Pri tem se postavi vprašanje, kaj to pomeni za število
predstavnikov študentov v Senatu FL.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da imamo 3 znanstvena področja logistike (tehnika,
družboslovje ter matematika in naravoslovje).
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 21
Strokovne službe FL UM preverijo skladnost sestave Senata FL UM z določilom drugega odstavka 311.
člena Statuta UM (Uradni list RS št. 46/12, UM UPB 10) ter preverijo, kako bi povečanje števila
izvoljenih članov Senata FL UM za enega predstavnika vplivalo na število predstavnikov študentov v
Senatu FL UM.
Strokovne službe FL UM v primeru neenakopravne ali neustrezne zastopanosti vseh znanstvenih
disciplin ter strokovnih in študijskih področij Fakultete za logistiko pripravijo predlog splošnega akta
za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

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