Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 6. 6. 2016
Številka 68/16/DMA

ZAPISNIK
2. izredne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru
dne 6. 6. 2016
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 6. 6. 2016 s pričetkom ob 12.00 uri v sejni
sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.
Prisotni člani Senata FL UM:
- prof. dr. Bojan Rosi,
- prof. dr. Maja Fošner,
- izr. prof. dr. Tomaž Kramberger,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- prof. dr. Tone Lerher,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- Luka Herman (prišel ob 12.20 uri).
Odsotni člani Senata FL UM:
- doc. dr. Matjaž Knez,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- Anja Dolinar,
- Sara Salamun.
Ostali prisotni: asist. Gašper Hribar, Igor Grofelnik, prodekan za študentska vprašanja (prišel ob 12.10
uri), Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Dekan 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. Ob pričetku seje ni bil prisoten nihče od
predstavnikov študentov, zato je dekan predlagal, da se zamenja vrstni red obravnave točk dnevnega
reda, tako da se najprej obravnava točka 2, ki postane prva točke, nato točka 3, ki postane druga točka
in nato točka 1, ki postane 3. točka dnevnega reda te seje.
Dnevni red:
1. Gostujoči strokovnjaki;
2. Prošnje zaposlenih;
3. Imenovanje dekana Fakultete za logistiko.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme spremenjeni dnevni red 2. izredne seje Senata Fakultete za
logistiko UM.
Ob 12.10 je na sejo prišel Igor Grofelnik, prodekan za študentska vprašanja.

Ad 1) gostujoči strokovnjaki
1.1. Predlog za podelitev naziva gostujoči strokovnjak Roku Ramšaku
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 Roku Ramšaku interni
naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri izvedbi študijskih programov Fakultete za logistiko.
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 predmetu Obvladovanje
vrednostne verige v logistiki (MAG). Na predavanja je bil povabljen tudi predstavnik Študentskega sveta
FL UM, ki je med študenti izvedel ankete.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 2
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli Roku Ramšaku interni naziv gostujoči strokovnjak Fakultete za
logistiko za dobo dveh let.

2.2. Predlog za podelitev naziva gostujoči strokovnjak mag. Marjeti Malec
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je v skladu s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči
strokovnjak št. A 6/2006-51 MT predlagala Senatu FL UM, da dodeli kandidatki mag. Marjeti Malec
interni naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri izvedbi študijskih programov Fakultete za logistiko.
Kandidatka je skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak št.
A 6/2006-51 MT v okviru predavanj izvedla predavanja pred študenti pri predmetu Ravnanje z
zaposlenimi (VS) in Upravljanje s človeškimi viri (UN). Na predavanja je bil povabljen tudi predstavnik
Študentskega sveta FL UM, ki je med študenti izvedel ankete.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli mag. Marjeti Malec interni naziv gostujoči strokovnjak
Fakultete za logistiko za dobo dveh let.

2.3. dr. Boris Jerman
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Prof. dr. Tone Lerher 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 dr. Borisu Jermanu interni
naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri izvedbi študijskih programov Fakultete za logistiko.
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 predmetu Osnove mehanika in
mehatronike (VS) pri predmetu Mehatronski sistemi v logistiki (UN). Na predavanja je bil povabljen tudi
predstavnik Študentskega sveta FL UM, ki je med študenti izvedel ankete.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 4
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli dr. Borisu Jermanu interni naziv gostujoči strokovnjak
Fakultete za logistiko za dobo dveh let.

2.4. Predlog za podelitev naziva gostujoči strokovnjak mag. Andreju Rihterju
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. Andreju Rihterju
interni naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri izvedbi študijskih programov Fakultete za logistiko.
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 magistrskega študijskega programa.
Na predavanja je bil povabljen tudi predstavnik Študentskega sveta FL UM, ki je med študenti izvedel
ankete.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli mag. Andreju Rihterju interni naziv gostujoči strokovnjak
Fakultete za logistiko za dobo dveh let.

Ad 2) Prošnje zaposlenih
Prošnja lekt. Asist. mag. phil Sare Orthaber
Dekan je povedal, da je lekt. asist. mag. phil. Sara Orthaber vložila prošnjo za sklenitev avtorske
pogodbe z rektoratom UM za prevod slovenskega besedila v angleški jezik in jo v skladu s sklepom, ki
ga je sprejel Senat FL UM na 29. redni seji, dopolnila s podatki o pričakovanem obsegu pogodbenega
dela.
Izr. prof. ddr. Teodora je postavila vprašanje, ali je okvirna prevajalska norma določena v avtorskih
polah ali v straneh.
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da iz vloge izhaja, da gre za strani.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6
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Senat FL UM soglaša, da lekt. asist. mag. phil. Sara Orthaber z rektoratom UM sklene avtorsko
pogodbo za prevod slovenskega besedila v angleški jezik.

Ad3) Imenovanje dekana Fakultete za logistiko
Dekan je povedal, da glede na to, da je sam kandidat za dekana Fakultete za logistiko Univerze v
Mariboru za mandatno dobo od 29. 10. 2016 do 28. 10. 2020, o katerem bo danes odločal Senat FL UM,
pooblašča prodekanico prof. dr. Majo Fošner, da vodi to točko dnevnega reda.
Na sejo je ob 12.20 uri prišel Luka Herman, član – predstavnik študentov.
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner (v nadaljevanju: prodekanica) je pozdravila navzoče in predlagala
nadaljevanje seje.
Povedala je, da Senat FL UM skladu Sklepom o razpisu postopka kandidiranja, volitev in imenovanja za
funkcijo dekana Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za mandatno dobo od 29. 10. 2016 do 28.
10. 2020 obravnava kandidature, ki jih je posredoval predsednik Akademskega zbora oziroma določil
Akademski zbor.
Akademski zbor je določil eno kandidaturo – kandidat je prof. dr. Bojan Rosi.
Kandidat za dekana ima pravico svoj program in svojo kandidaturo predstaviti Senatu FL. Po
zaključeni predstavitvi Senat FL imenuje tričlansko komisijo za izvedbo postopka volitev. V njej
sodeluje 1 študent. Volitve se opravijo tako, da mora biti zagotovljena tajnost glasovanja. Glasuje se
tako, da se na glasovnici pod imenom kandidata obkroži ZA ali PROTI.
Pravico tajnega glasovanja na volitvah za dekana imajo vsi člani Senata FL UM. Kandidat za dekana in
oseba, ki vodi sejo Senata FL UM, ne moreta biti člana komisije za izvedbo tajnega glasovanja.
Senat Fakultete za logistiko rektorju Univerze v Mariboru pisno predlaga v imenovanje tistega
kandidata za dekana Fakultete za logistiko, ki je na tajnem glasovanju na Senatu FL UM prejel
večino glasov vseh članov Senata.
Če Senat FL UM ugotovi, da noben kandidat za dekana ni prejel večine glasov vseh članov Senata FL
UM, se na novi izredni seji izvede drugi krog tajnega glasovanja.
V drugem krogu glasovanja je izvoljen tisti kandidat za dekana, ki na tajnem glasovanju dobi večino
glasov prisotnih članov Senata Fakultete za logistiko. Glasuje se tako, da se obkroži ZA ali PROTI
pod imenom kandidata za dekana.
Rektor na podlagi predloga Senata Fakultete za logistiko imenuje dekana Fakultete za logistiko za
mandatno dobo od 29. 10. 2016 do 28. 10. 2020.
Prodekanica je povedala, da je po seji AZ FL UM predala dekanu FL UM poročilo o rezultatih tajnega
glasovanja ter pisni predlog kandidata za dekana, kar so člani Senata FL UM prejeli kot gradivo k tej seji.
Kandidat je imel predstavitev svojega programa na Akademskem zboru FL UM, na katero so bili
povabljeni tudi vsi člani Senata FL UM, zato ga predsednica vpraša, če se strinjata s skrajšano, oziroma
dopolnilno predstavitvijo.
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Prof. dr. Bojan Rosi se je strinjal s skrajšano predstavitvijo in povedal, da je vodilo njegovega programa,
da ne menjamo stvari, ki so dobre, iščemo pa priložnosti za izboljšave. Da bi zagotovil verodostojnost
predlaganega programa, je pred vložitvijo kandidature opravil razgovor s študenti in jim predstavil svoj
program dela. V nadaljevanju je prof. dr. Bojan Rosi predstavil program dela, ki ga je pripravil kot
kandidat za dekana FL UM.
Po končani predstavitvi je prodekanica vprašala, ali imajo člani Senata FL kakšno vprašanje za kandidata.
Vprašanj za kandidata ni bilo, zato je prodekanica predlagala, da Senat FL UM imenuje tričlansko
komisijo za izvedbo tajnega glasovanja, izmed katerih je vsaj en član iz vrst predstavnikov študentov in
izbere tudi predsednika.
Prodekanica je predlagala komisijo v sestavi:
1.
Predsednica izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša;
2.
član prof. dr. Tone Lerher;
3.
član – študent Luka Herman.
Navzoče je vprašala, ali ima še kdo kakšen predlog.
Drugih predlogov ni bilo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 7
Senat FL UM imenuje komisijo za izvedbo tajnega glasovanja o kandidatu za dekana FL UM v sestavi:
1.
izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, predsednica,
2.
prof. dr. Tone Lerher, član
3.
Luka Herman, član – študent.
Komisija za izvedbo tajnega glasovanja je prevzela volilni imenik, obrazec zapisnika in glasovnice in nato
po seznamu volilnih upravičencev razdelila glasovnice, vsak volilni upravičenec pa je s podpisom v volilni
imenik potrdil prejem glasovnice.
Volilna komisija je izvedla postopek tajnega glasovanja.
Po končanem glasovanju je predsednica komisije ugotovila izid glasovanja in razglasila rezultate ter
prebrala sklep iz zapisnika:
-

Komisija za izvedbo tajnega glasovanja ugotavlja, da je kandidat prof. dr. Bojan Rosi dobil
večino glasov vseh članov Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, zato Senat
Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru predlaga rektorju Univerze v Mariboru, da ga
imenuje za dekana Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za mandatno dobo od 29. 10.
2016 do 28. 10. 2020;

Prodekanica je javno ugotovila, da je Senat FL UM sprejel naslednji:
SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko ugotavlja, da je kandidat prof. dr. Bojan Rosi pri glasovanju o kandidatu
za dekana Fakultete za logistiko dobil večino glasov vseh članov Senata Fakultete za logistiko Univerze
v Mariboru, zato Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru predlaga rektorju Univerze v
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Mariboru, da ga imenuje za dekana Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za mandatno dobo od
29. 10. 2016 do 28. 10. 2020;

Dekan prof. dr. Bojan Rosi je po končanem glasovanju povedal, da upa, da bomo delali vsaj tako dobro
kot do zdaj, zaznamovali pa nas bodo zmanjšanje finančnih sredstev in bitka za študente.
Seja je bila zaključena ob 12.50 uri.

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