Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 1. 9. 2015
Številka 96/15/DMA
ZAPISNIK
20. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 31. 8. 2015
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 31. 8. 2015 s pričetkom ob 11.00 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. Tomaž Kramberger,
izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- doc. dr. Matjaž Knez,
- Patricija Teršar.
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Borut Jereb, Katja Baškovič, Taja Košica.
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. Dekan je predlagal, da se 2. točka, predlogi KŠZ FL
UM umakne z dnevnega reda ter da se doda nova točka: Doktorske disertacije. Gradivo za to novo točko
dnevnega reda je bilo objavljeno.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 19. redne seje Senata FL UM;
2. Kadrovski načrt za študijsko leto 2015/2016;
3. Habilitacije;
4. Izhodišča za izvajanje e-študija,
5. Pravilnik o podelitvi častnih naslovov, priznanj in plaket FL;
6. Doktorske disertacije;
7. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme nov dnevni red 19. redne seje Senata Fakultete za logistiko
UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 19. redne seje;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe in poročala o izvršitvi.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 19. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Kadrovski načrt za študijsko leto 2015/2016
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog sprememb in dopolnitev osnutka kadrovskega
načrta izvajalcev študijskih programov Fakultete za logistiko za študijsko leto 2015/2016. Osnutek je bil
potrjen na junijski seji Senata FL, dokončen načrt pa bo obravnavan na naslednji seji, ko bo znano število
vpisanih študentov. Predlagala je naslednje spremembe:
- pri predmetu Osnove prava in zavarovanja v logistiki, VS, 3. letnik; na rednem študiju red. prof. dr.
Bojan Škof izvede 15 a-ur in 24 e-ur predavanj, ter 9 a-ur vaj in 15 e-ur vaj; izr. prof. dr. Božo Grafenauer
pa izvede 6 a-ur predavanj in 6 ur a-vaj (prej bi vse ure predavanj izvedel red. prof. dr. Bojan Škof in vse
ure vaj izvedel izr. prof. dr. Božo Grafenauer).
- pri predmetu Pravo in zavarovanje v logistiki, UNI, 3. letnik; na rednem študiju red. prof. dr. Škof izvede
15 a-ur in 24 e-ur predavanj, ter 9 a-ur in 15 e-ur vaj; izr. prof. dr. Grafenauer pa izvede 6 a-ur predavanj
in 6 a-ur vaj, ter na izrednem študiju 4 a-ure predavanj in 4 a-ure vaj (prej bi vse ure predanj in vaj na
rednem in izrednem študiju izvedel red. prof. dr. Bojan Škof).
- pri predmetu Oskrbovalne verige, VS, 1. letnik, predavanja in vaje na rednem in izrednem študiju v
celoti izvede pred. Uroš Kramar (prej doc. dr. Zlatko Nedelko)
- pri predmetu Modeliranje dinamičnih procesov v logistiki, MAG, 2. letnik, 15 e-ur vaj izvede izr. prof.
dr. Lerher (prej asist. dr. Blaž Šamec).
Dekan je povedal, da ne moremo več izvajati študijskega programa v Krškem zaradi premajhnega števila
študentov in s tem povezanih stroškov in da bo potrebno to upoštevati pri kadrovskem načrtu. Okvirni
stroški za delo dislocirane enote v Krškem, ki obsegajo stroške uporabe prostora, stroške dela, opreme
in amortizacije, znašajo najmanj 60.000,00 EUR letno. Študentom, ki se bodo vpisali v 2. in 3. letnik
bomo plačali potne stroške.
Dekan je povedal, da Krško vpliva na število ur neposredne pedagoške obveznosti zaposlenih. Zmanjšali
bomo ure zunanjim sodelavcem in najprej poskrbeli za polno delovno obveznost zaposlenih na FL.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da Marko Intihar odhaja na delovno mesto v Mercator.
Načrtujemo, da bo ostal zaposlen na FL v obsegu 30 % polnega delovnega časa. Preostale njegove ure
bo izvajal asist. Gregor Štrubelj.
Doc. dr. Matjaž Knez je vprašal, ali ima Marko Intihar konkurenčno prepoved, da bi ob delu na FL lahko
delal še v Mercatorju. V Mercatorju imajo tudi interni sistem izobraževanja in usposabljanja z
vsebinami, ki jih poučujemo tudi na FL.
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Damjana Medved Arbeiter je povedala, da bo v primeru, da se bo zaposlil v Mercatorju, to njegov
delodajalec in konkurenčna prepoved dela zanj ne bo veljala. Na nas pa je, ali soglašamo s takšno
deljeno zaposlitvijo, saj delavec ne more pogodbe o zaposlitvi odpovedati samo delno.
Izr. prof. dr. Kramberger je povedal, da je to naš končni izdelek in da smo lahko ponosni, da je naš
diplomant in sodelavec Marko Intihar dobil takšno delo v Mercatorju.
Dekan je povedal, da študijskega programa v Krškem ne bomo izvajali, urnik se bo pripravil brez Krškega.
Prof. dr. Iztok Potrč je vprašal, ali imamo pripravljen nov kadrovski načrt, v načrtu, ki je bil pripravljen
in obravnavan na seji Senata FL UM v mesecu juniju, so bile vključene ure za Krško.
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je povedala, da bomo fiksen kadrovski načrt imeli pripravljen na
naslednji seji.
Prof. dr. Iztok Potrč je predlaga, da se prisotnost študentov iz dislocirane enote v Krškem na predavanjih
evidentira in se povrne potne stroške glede na izkazano prisotnost.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme spremembe in dopolnitve osnutka Kadrovskega načrta
izvajalcev študijskih programov Fakultete za logistiko za študijsko leto 2015/2016.
SKLEP 4
V študijskem letu 2014/2015 se študijski program v dislocirani enoti Fakultete za logistiko v Krškem
ne bo izvajal zaradi premajhnega števila študentov.
Študentom 2. in 3. letnika VS študijskega programa, ki so bili vpisani v Krškem, se povrne potne
stroške za prevoz v Celje in nazaj.

Prof. dr. Maja Fošner je glede sklepa št. 5, ki je bil sprejet na 19. redni seji Senata FL UM povedala, da
pravila dveh obveznosti na dan ni mogoče dosledno upoštevati in predlagal, da Senat to potrdi.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Pri izdelavi urnika za študijsko leto 2015/2016 se pri vseh študijskih programih upošteva, da ima
skupina študentov na urniku v enem dnevu praviloma dve različni obveznosti v okviru šestih ur ter
da predavanja in vaje tečejo kontinuirano, brez večjih presledkov v tednih.
S sprejemom tega sklepa se razveljavi sklep št. 5, sprejet na 19. redni seji Senata FL UM.

Ad3) Habilitacije
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli predhodno soglasje in strokovna poročila o izpolnjevanju pogojev
za ponovno (drugo) izvolitev kandidatke Tine Cvahte v naziv asistentke za predmetni področji logistika
(družboslovje) in logistika (tehnika).
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Dekan je predlagal, da Senat UM imenuje komisijo za izvedbo volitev, ki izvede tajne volitve.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- Prof. dr. Iztok Potrč kot predsednik komisije,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša kot članica,
- Patricija Teršar kot članica - študentka.
Izvedle so se tajne volitve za Tino Cvahte.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 7
Tina Cvahte se izvoli v naziv asistentke za predmetni področji Logistika (tehnika) in Logistika
(družboslovje) za dobo treh let.
Dekan je povedal, da smo dobili obvestilo o popolni vlogi in vlogo dr. Matevža Obrechta za izvolitev v
naziv docenta za predmetno področje Logistika (družboslovje). Imenovana je bila že komisija za izvedbo
preizkusnega predavanja. Potrebno je imenovati komisijo za pripravo strokovnega poročila. Dekan je
predlagal poročevalce.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev dr.
Matevža Obrechta za izvolitev v naziv docent 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. Matjaž Denac, EPF UM, docent za predmetno področje Znanost o blagu in tehnologijah
(do 24. 10. 2015), član;
3. dr. Matjaž Knez, FL UM, docent za predmetno področje Logistika (družboslovje) (do 29. 9.
2018), član;
4. dr. Borut Jereb, FL UM, izredni profesor za predmetno področje Logistika (družboslovje) (do
28. 9. 2019), dodatni član;

Dekan je povedal, da smo prejeli popolno vlogo Darje Kukovič za izvolitev v naziv asistentke za
predmetno področje Logistika (družboslovje). Potrebno je imenovati komisijo za pripravo strokovnega
poročila. Dekan je predlagal poročevalce.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev Darje
Kukovič za izvolitev v naziv asistentke za predmetno področje Logistika (družboslovje) v sestavi:
1. dr. Borut Jereb, FL UM, izredni profesor za predmetno področje Logistika (družboslovje) (do 28. 9.
2019), predsednik komisije;
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2. dr. Bojan Rosi, FL UM, izredni profesor za predmetno področje Gospodarska logistika (do 13. 10.
2016), član;
3. dr. Vojko Potočan, EPF UM, redni profesor za predmetno področje splošni management,
poslovna organizacija, član;
4. dr. Irena Gorenak, FL UM, izredna profesorica za predmetno področje Gospodarska logistika (do
2. 6. 2016), dodatni član;

Ad 4) Osnutek izhodišč za izvajanje e-študija
Damjana Medved Arbeiter je predstavila osnutek izhodišč za izvajanje e-študija. Osnova za pripravo
izhodišč so bili dogovori, sprejeti na sestanku pedagoških sodelavcev oziroma delovne skupine. Namen
akta je, da se določi nabor načinov, ki se lahko uporabljajo pri izvajanju e-študija ter njihov najmanjši
skupni imenovalec. Osnutek izhodišč je zelo kratek, povzema obstoječe dobre prakse in daje možnosti
za razvoj in po potrebi spremembe.
Prof. dr. Iztok Potrč je pripomnil, da akt ni dokončan, da nekaj manjka.
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da so to izhodišča, ki bodo oblikovana kot ustrezen akt z
določili o datumu in načinu uveljavitve, uvodom itd.
Prof. dr. Maja Fošner je predlagal, da se v mesecu septembru pripravi sestanek vseh pedagoških in se
jih seznani s sprejetimi izhodišči.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme Izhodišča za izvajanje e-študija na Fakulteti za logistiko.

Ad 5) Pravilnik o podelitvi priznanj FL
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila osnutek Pravilnika o podelitvi priznanj FL. Izhodišča za pripravo
akta so bila naslednja: katera priznanja se podeljujejo, kdo je v komisiji, katere so naloge komisije,
okvirna merila za podelitev priznanj ter kdo so predlagatelji. V nadaljevanju je obrazložila posamezne
člene besedila Pravilnika o podelitvi priznanj.
Dekan je vprašal, kako se bomo opredeliti do študenta, ki je v času študija ponavljal zaradi materinstva
ali bolezni.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da bomo to obravnavali in se o tem odločali, ko bo potrebno.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je predlagala, da se podelitev priznanj opravi slovesno ter da določimo in
obhajamo dan Fakultete za logistiko.
Dekan je povedal, da bomo letos ob 10 letnici imeli teden logistike. Dekan je vprašal, kako je s priznanji
UM. Težave smo imeli pri priznanju za bivšega dekana prof. dr. Lipičnika. Ko bi mu lahko podeliti, mu
zaradi administrativnega sistema, ki je omogočal podelitev zlatega priznanja samo vsakih 5 let, tega
nismo mogli. Ko smo prišli na vrsto, pa se je spremenil pravilnik. Rektor prof. dr. Igor Tičar je obljubil,
da bo poiskal rešitev.
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Doc. dr. Matjaž Knez je vprašal, ali bi lahko priznanja podeljevali na znanstveni konferenci.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je opozorila, da je to junij in da se priznanja podeljujejo za preteklo študijsko
leto.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da se moramo začeti sami promovirati. Junij za preteklo
študijsko leto ni napačen termin.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da meni, da podelitev priznanj bolj spada na konferenco, kot na
podelitev diplom.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je izpostavil vprašanje pogojev za promocijo doktorjeva znanosti. Sedaj
imamo za docenta nižje pogoje, kot jih imajo ponekod drugje za promocijo v doktorja znanosti.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 11
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme Pravilnik o podelitvi priznanj Fakultete za logistiko.

Ad 6) Doktorske disertacije
Prodekan izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predstavil predloge Komisije za znanstveno –raziskovalno
delo FL UM za doktorsko kandidatko Vasko Pejić.
Doc. dr. Matjaž Knez je postavil vprašanje, kako je z referencami somentorja, ali je to njegovo
znanstveno področje. Sam ima reference na tem področju.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da KZRZ lahko sprejme sklep, da nekdo ne more biti
somentor, ne bodo pa sami predlagali novega somentorja, to bi se moral sam dogovoriti s kandidatko.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da je tematika doktorske disertacije ciklični notranji transport, pojem
»zeleno« pa je temu samo dodan. Naloga je bolj tehniško usmerjena. Kandidatka je asistentka pri izr.
prof. dr. Andreju Liscu.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da nekdo, ki dela doktorat pri njemu, ga bo delal iz njegove
znanstveno-raziskovalnega področja.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, a je Vaski že dosti pomagal.
Dekan je povedal, da je sistem na EPF UM takšen, da kandidat zaokroži med možnimi mentorji in tako
določijo najbolj ustreznega.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da je to problem bolonjskega sistema. Študenti se vpisujejo na
doktorski študij neposredno po koncu MAG študija brez ideje, kaj bi raziskovali.
Doc. dr. Matjaž Knez je predlagal, da se v bodoče upošteva, da je somentor iz raziskovalnega področja.
Lahko se zgodi, da bo zaradi tega neujemanja naloga zavrnjena na višji instanci.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je rekla, da se ji naslov teme zdi zelo širok. Vprašala je, ali bi bila primerna
sprememba naslova teme.
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Izr. prof. dr. Kramberger je povedal, da so to vprašanje obravnavali že na seji komisije.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko potrdi temo in dispozicijo doktorske disertacije kandidatke Vaske Pejić s
predlaganim naslovom: Model načrtovanja vitke in zelene notranje logistike, pod mentorstvom izr.
prof. dr. Toneta Lerherja in somentorstvom izr. prof. dr. Andreja Lisca.

SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko imenuje komisijo za oceno teme doktorske disertacije kandidatke Vaske
Pejić s predlaganim naslovom: Model načrtovanja vitke in zelene notranje logistike, v sestavi:
1. prof. dr. Iztok Potrč, FL UM, predsednik,
2. izr. prof. dr. Tone Lerher, FL UM, mentor in član,
3. izr. prof. dr. Goran Đukić, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of
Zagreb, član.

Ad 7) Razno
7.1. Prošnja izr. prof. dr. Tomaža Krambergerja
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je vložil prošnjo za izdajo soglasja za sodelovanje v postopku 1.
akreditacije študijskega programa Management v športu na FOV UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 14
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Tomaž Kramberger v študijskem letu 2015/2016 na FOV UM
sodeluje v postopku prve akreditacije visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje
Management v športu ter je nosilec predmeta Logistika v športu.
Izr. prof. dr. Teodora Ivanuša je povedala, da so pripravljena nova navodila za izdelavo diplomskih del,
ki naj se obravnavajo na Senatu FL.
Doc. dr. Matjaž Knez je predlagal, da se ga razreši z mesta namestnika predsednika Komisije za
ocenjevanje kakovosti FL UM, saj nima več predmetov, ki so povezani s kakovostjo.
Dekan je vprašal, ali je to pomembno za članstvo v komisiji. Damjana Medved Arbeiter je povedala, da
ne.
Prof. dr. Potrč je povedal, da je to miselno zelo naporno delo.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je predlagala, da s promocija FL razširi na Ljubljano z regijo. Smo edina
fakulteta v Sloveniji s takšnim programom.
Patricija Teršar je povedala, da prihaja iz šole za logistiko iz Ljubljane, kjer niso želeli promocije FL, češ,
da svoje dijake usmerjajo v Novo Mesto.
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Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predlagal, da FL naroči značke, kravate in rute ali šale z znakom FL.
Prof. dr. Iztok Potrč je vprašal po rebalansu finančnega načrta FL UM. Dekan je povedal, da smo ga
sprejeli. Na podlagi rebalansa smo prejeli 1.500,00 EUR letno, kar je nesorazmerno mnenj glede na
ostale članice. FL je skupaj s še 6 fakultetami rektorju UM napisala protestno pismo in jutri imajo pri
prorektorju UM na to temo sestanek.

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