Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 22. 5. 2015
Številka 63/15/DMA

ZAPISNIK
18. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 18. 5. 2015
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 18. 5. 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,
- Taja Košica,
- Patricija Teršar.
Odsotni člani Senata FL UM: Katja Baškovič.
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 17. redne seje ter 1. izredne seje Senata FL UM;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Habilitacije;
4. Volitve za člane Senata Univerze v Mariboru;
5. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mednarodno sodelovanje FL UM;
6. Doktorske disertacije;
7. Gostujoči strokovnjak;
8. Razno.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 18. redne seje Senata Fakultete za logistiko
UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 17. redne seje in 1. izredne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe in poročala o njihovi izvršitvi.
SKLEPI 17. redne seje z dne 30. 3. 2015:
Glede sklepa št. 5, ki je bil sprejet na 17. redni seji Senata FL UM, je prof. dr. Maja Fošner povedala, da
je KŠZ FL UM ponovno obravnavala to vprašanje in sprejela sklep, ki se bo obravnaval pod točko 2
dnevnega reda današnje seje.
Glede sklepa 10 in 11 je izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša povedala, da je izr. prof. dr. Kladnik izdelal
poročilo, ki pa ni sprejemljivo, zato ga prof. dr. Podbregar in izr. prof. ddr. Ivanuša ne bosta podprla.
Povedala je, da je izr. prof. dr. Kladniku ponudila pomoč, ta pa je povedal, da odstopa od mentorstva.
Ocenjuje, da gre za pritiske.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je predlagal, da se postopek nadaljuje. Komisija bo ocenila, ali je poročilo
ustrezno.
Glede sklepa št. 17 je Damjana Medved Arbeiter povedala, da predlagana kandidatka ni dala soglasja h
kandidaturi, zato predlog za podelitev priznanja za strokovno delo ni bil vložen.
SKLEPI 1. IZREDNE SEJE SENATA FL UM Z DNE 14. 4. 2015
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je glede sklepa št. 4 povedala, da ni vedela da je predsednica komisije,
oziroma da je mislila, da je to doc. dr. Kramberger. Povedala je še, da je dogovorjena z dr. Vesno Mio
Ipavec in da bo v najkrajšem času to pripravila.
Dekan in izr. prof. dr. Iztok Potrč sta predlagala, da diplomsko delo temelji na praktičnem primeru. Dekan
meni, da naj bo največ 3 – 5- strani teorije, ostalo pa primer.
Izr. prof. dr. Jereb je podprl ta predlog in povedal, da smo o tem že večkrat govorili.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 17. redne seje ter 1. izredne
seje Senata FL UM.

Ad 2) Predlogi KŠZ FL UM
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklep KŠZ FL UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 3
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 za obvezne predmete programa v obsegu 18 ur a-predavanj in 9 ur a-vaj.
Poudarek je na e-izobraževanju.

Ad 3) Habilitacije
3.1. Tina Cvahte
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli obvestilo o vložitvi popolne vloge kandidatke Tine Cvahte za
izvolitev v naziv asistentka za predmetni področji logistika (tehnika) in logistika (družboslovje). Potrebno
je imenovati poročevalce za pripravo strokovnega poročila.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 4
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev Tine
Cvahte za izvolitev v naziv asistentka za predmetni področji logistika (tehnika) in logistika
(družboslovje) v sestavi:
1. dr. Bojan Rosi, FL UM, izredni profesor za predmetno področje Gospodarska logistika (do
13. 10. 2016), predsednik komisije;
2. dr. Darja Topolšek, FL UM, docentka za predmetno področje Tehniška logistika (29. 6. 2016),
članica;
3. dr. Iztok Potrč, FL UM, redni profesor za predmetno področje Naprave, sistemi in
konstrukcije za transport, član;
4. dr. Marjan Lep, FG UM, docent za predmetno področje Prometno inženirstvo (do 28. 1.
2019), član;
4. dr. Borut Jereb, FL UM, izredni profesor za predmetno področje Logistika (družboslovje) (do
28. 9. 2019), dodatni član.
3.2. imenovanje volilne komisije
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli strokovna poročila o izpolnjevanju pogojev za izvolitev za 4
kandidate. Predlagal je, da Senat UM imenuje skupno komisijo za izvedbo volitev, ki izvede tajne
volitve.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 5:
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- izr. prof. dr. Irena Gorenak kot predsednica komisije,
- doc. dr. Matjaž Knez kot član in
- Patricija Teršar kot članica - študentka.
3.3. Uroš Kramar
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli strokovno poročilo poročevalcev o izpolnjevanju pogojev za
izvolitev kandidata Uroša Kramarja v naziv predavatelj za predmetno področje logistika (družboslovje).
Izvedle so se tajne volitve Uroša Kramarja.
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Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 6
Uroš Kramar se izvoli v naziv predavatelj za predmetno področje »Logistika (družboslovje)« za
dobo petih let.
3.4. Vaska Pejić
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli strokovno poročilo poročevalcev o izpolnjevanju pogojev za
izvolitev kandidatke Vaske Pejić v naziv asistentka za predmetni področji logistika (tehnika) in logistika
(družboslovje).
Izvedle so se tajne volitve Vaske Pejić.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 7
Vaska Pejić se izvoli v naziv asistentka za predmetni področji logistika (tehnika) in logistika
(družboslovje) za dobo treh let.
3.5. Marko Intihar
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli strokovno poročilo poročevalcev o izpolnjevanju pogojev za
izvolitev kandidata Marka Intiharja v naziv asistenta za predmetno področje logistika (naravoslovje in
matematika).
Izvedle so se tajne volitve Marka Intiharja.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 8
Marko Intihar se izvoli v naziv asistenta za predmetno področje logistika (naravoslovje in
matematika) za dobo treh let.
3.6. Tea Vizinger
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli strokovno poročilo poročevalcev o izpolnjevanju pogojev za
izvolitev kandidatke Tee Vizinger v naziv asistentke za predmetno področje logistika (naravoslovje in
matematika).
Izvedle so se tajne volitve Tee Vizinger.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 9
Tea Vizinger se izvoli v naziv asistentke za predmetno področje logistika (naravoslovje in
matematika) za dobo treh let.

3.7. dr. Brigita Gajšek
Dekan je povedal, da smo prejeli novo, spremenjeno vlogo dr. Brigite Gajšek za izvolitev v naziv
docentke s spremembo izvolitvenega področja iz Logistika (tehnika) v Logistika (družboslovje).
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Potrebno je imenovati novo komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev
kandidatke za izvolitev v naziv.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev dr.
Brigite Gajšek za izvolitev v naziv docentke za predmetno področje Logistika (družboslovje) v
sestavi:
1. dr. Bojan Rosi, FL UM, izredni profesor za predmetno področje Gospodarska logistika (do
13. 10. 2016), predsednik komisije;
2. dr. Jurij Kovač, FOV UM, redni profesor za predmetno področje Organizacija in
management, član;
3. dr. Goran Dukić, Univerza v Zagrebu, Fakulteta za strojništvo in ladjedelništvo, izredni
profesor za predmetno področje strojništvo / proizvodno strojništvo (do 20. 2. 2017) , član;
4. dr. Vojko Potočan, EPF UM, redni profesor za predmetno področje Splošni management,
poslovna organizacija, dodatni član.

Ad 4) Volitve za člane Senata Univerze v Mariboru
Dekan je povedal, da je bil izdan sklep o razpisu volitev za člane Senata UM iz vrst visokošolskih učiteljev
in študentov UM. Izveden je bil kandidacijski postopek, volitve kandidatov pa opravijo Senati članic. FL
ima v Senatu UM dva predstavnika, enega za področje logistika (matematika, naravoslovje in tehnika)
in enega za področje logistika (družboslovje). Kandidata sta prof. dr. Maja Fošner za področje logistika
(matematika, naravoslovje in tehnika) in izr. prof. dr. Bojan Rosi za področje logistika (družboslovje).
Za izvedbo volitev je potrebno imenovati tričlansko komisijo. En član volilne komisije mora biti iz vrst
študentov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 11
Za izvedbo volitev v Senat UM se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo:
- izr. prof. dr. Irena Gorenak kot predsednica komisije,
- doc. dr. Matjaž Knez kot član,
- Taja Košica kot članica - študentka.
Volilna komisija je izvedla volitve in razglasila volilne rezultate.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko je na podlagi volitev sprejel ugotovitveni sklep, da je izr. prof. dr. Bojan
Rosi dobil na volitvah večino glasov navzočih članov Senata Fakultete za logistiko Univerze v
Mariboru, zato je bil izvoljen za člana Senata Univerze v Mariboru za področje »logistika
(družboslovje)«.
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SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko je na podlagi izvedenih volitev sprejel ugotovitveni sklep, da je prof. dr.
Maja Fošner dobila na volitvah večino glasov navzočih članov Senata Fakultete za logistiko Univerze
v Mariboru, zato je bila izvoljena za članico Senata Univerze v Mariboru za področje »logistika
(matematika in naravoslovje ter tehnika)«.

Ad 5) Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mednarodno sodelovanje FL UM
Dekan je povedal, da je izr. prof. dr. Andrej Lisec odstopil z mesta člana Komisije za mednarodno
sodelovanje FL UM, zato je potrebno imenovati novega, nadomestnega člana komisije. Senatu FL UM
je predlagal, da imenuje asist. dr. Matevža Obrechta.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 14
Senat Fakultete za logistiko se seznani z odstopno izjavo izr. prof. dr. Andreja Lisca z mesta člana
Komisije za mednarodno sodelovanje FL UM in ugotovi, da mu je s tem prenehal mandat člana
komisije.
SKLEP 15
Senat Fakultete za logistiko imenuje asist. dr. Matevža Obrechta za nadomestnega člana Komisije za
mednarodno sodelovanje FL UM za čas do izteka mandata komisije, to je do 16. 11. 2017.

Ad 6) doktorske disertacije
6.1. Boštjan Vimpolšek
Dekan je predstavil poročilo Komisije o oceni primernosti prijavljene teme doktorske disertacije
kandidata Boštjana Vimpolška z naslovom: »Logistika v krožnem gospodarstvu: Model za ravnanje z
odsluženim lesom«.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 16
Senat Fakultete za logistiko UM daje pozitivno mnenje k poročilu Komisije o oceni primernosti
prijavljene teme doktorske disertacije kandidata Boštjana Vimpolška z naslovom: »Logistika v
krožnem gospodarstvu: Model za ravnanje z odsluženim lesom« pod mentorstvom red. prof. dr.
Iztoka Potrča in somentorstev izr. prof. dr. Toneta Lerherja in doc. dr. Andreje Kutnar.
SKLEP 17
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi predlagano temo doktorske disertacije
kandidata Boštjana Vimpolška z naslovom: »Logistika v krožnem gospodarstvu: Model za ravnanje z
odsluženim lesom«.
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za mentorja pri izdelavi doktorske disertacije
kandidata Boštjana Vimpolška z naslovom: »Logistika v krožnem gospodarstvu: Model za ravnanje z
odsluženim lesom« imenuje red. prof. dr. Iztoka Potrča, za somentorja pa izr. prof. dr. Toneta Lerherja
in doc. dr. Andrejo Kutnar.
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6.2. Marko Intihar
Dekan je predstavil poročilo Komisije o oceni primernosti prijavljene teme doktorske disertacije
kandidata Marka Intiharja z naslovom: »Bayesovi pristopi ocenjevanja dinamičnih sistemov za potrebe
napovedovanja dinamike pretovora pristanišč«.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 18
Senat Fakultete za logistiko UM daje pozitivno mnenje k poročilu Komisije o oceni primernosti
prijavljene teme doktorske disertacije kandidata Marka Intiharja z naslovom: »Bayesovi pristopi
ocenjevanja dinamičnih sistemov za potrebe napovedovanja dinamike pretovora pristanišč« pod
mentorstvom doc. dr. Dejana Dragana in somentorstvom doc. dr. Igorja Jakomina.
SKLEP 19
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi predlagano temo doktorske disertacije
kandidata Marka Intiharja z naslovom: »Bayesovi pristopi ocenjevanja dinamičnih sistemov za
potrebe napovedovanja dinamike pretovora pristanišč«.
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za mentorja pri izdelavi doktorske disertacije
kandidata Marka Intiharja z naslovom: »Bayesovi pristopi ocenjevanja dinamičnih sistemov za
potrebe napovedovanja dinamike pretovora pristanišč« imenuje doc. dr. Dejana Dragana, za
somentorja pa doc. dr. Igorja Jakomina.

6.3. mag. Alojz Krapež
Dekan je povedal, da smo prejeli poročilo komisije o oceni doktorske disertacije kandidata mag. Alojza
Krapeža, ki je v gradivu. KZRZ soglaša s poročilom in predlaga imenovanje komisije za zagovor doktorske
disertacije.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 20
Senat Fakultete za logistiko potrdi doktorsko disertacijo kandidata mag. Alojzija Krapeža z naslovom:
Logistika obveščevalnih dejavnosti na ekonomsko poslovnem področju pod mentorstvom red. prof.
dr. Iztoka Podbregarja.
SKLEP 21
Senat Fakultete za logistiko imenuje Komisijo za zagovor 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, mentor,
3. izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, FL UM, članica,
4. red. prof. dr. Albin Igličar, PF UL, član.

Ad 7) Gostujoči strokovnjak
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 mag. Elvisu A. Herbaju
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interni naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri predmetih Transportna logistika na univerzitetnem
študijskem programu in transport v logističnem sistemu na visokošolskem strokovnem študijskem
programu.
Kandidat je skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak št. A
6/2006-51 MT v okviru predavanj izvedel predavanja pred študenti pri predmetih Transportna logistika
na univerzitetnem študijskem programu in transport v logističnem sistemu na visokošolskem
strokovnem študijskem programu. Na predavanja je bil povabljen tudi predstavnik Študentskega sveta
FL UM, ki je med študenti izvedel ankete.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 22
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli mag. Elvisu A. Herbaju interni naziv gostujoči strokovnjak pri
predmetih Transportna logistika na univerzitetnem študijskem programu in Transport v logističnem
sistemu na visokošolskem strokovnem študijskem programu za dobo dveh let.

Ad 8) Razno
8.1. predstavitev Katedre za vojaško logistiko
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je člane Senata FL UM zaprosila za soglasje za predstavitev informacije
Katedre za vojaško logistiko v bolj intenzivnem obsegu. Dekan je s tem soglašal, ravno tako člani Senata
FL UM.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da smo veseli vsakega, ki kaj pripravi, kot primer je dal projekt PKP.
8.2. nastop mandata novega rektorja UM prof. dr. Igorja Tičarja
Dekan je povedal, da smo na UM po nastopu mandata novega rektorja prof. dr. Igorja Tičarja imeli že
nekaj sestankov, sejo habilitacijske komisije in Senata UM, zadeve tečejo, kot je bil obljubljeno. Jutri
ima rektor srečanje s prorektorji in dekani. Sam se je opravičil, ker mora v Subotico, kjer dobimo
priznanje.
8.3. Kadrovski načrt za študijsko leto 2014/2015
Prof. dr. Maja Fošner je predlagala dopolnitev kadrovskega načrta z dodatnimi urami za izredne
študente pri predmetu Osnove ekonomike v logistiki.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 23
Senat Fakultete za logistiko sprejme dopolnitev kadrovskega načrta za študijsko leto 2014/2015:
Osnove ekonomike v logistiki , VS, izredni študij, Uroš Kramar izvede dodatne 4 ure predavanj.
Seja je bila zaključena ob 13.40 uri.

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