Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 28. 9. 2015
Številka 109/15/DMA
ZAPISNIK
21. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 28. 9. 2015
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 28. 9. 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. Tomaž Kramberger,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. dr. Borut Jereb.
Odsotni člani Senata FL UM: doc. dr. Matjaž Knez, izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, Katja Baškovič, Taja
Košica.
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. Povedal je, da je Patriciji Teršar potekel mandat, ker je diplomirala, tako da Senat FL trenutno
sestavlja 10 članov.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Dekan je predlagal, da se 5. točka - Načrt izvajanja
študijske dejavnosti ter predlogi vpisnih mest za 2016/2017 združi z 2. točko - predlogi KŠZ FL UM.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 20. redne seje in 7. dopisne seje Senata FL UM;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Kadrovski načrt za študijsko leto 2015/2016;
4. Habilitacije;
5. Navodila za izdelavo pisnih del na FL UM;
6. Prošnje zaposlenih;
7. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
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Senat Fakultete za logistiko UM sprejme spremenjeni dnevni red 21. redne seje Senata Fakultete
za logistiko UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 20. redne seje in 7. dopisne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe in poročala o izvršitvi. Povedala je, da je doc. dr. Matjaž
Knez po e-pošti izrazil nestrinjanje s sklepom, da je imenovan za namestnika člana KOK UM in rekel, da
je na prejšnji seji odstopil. Takšnega sklepa Senat FL UM ni sprejel, zato je podal svojo odstopno izjavo,
ki je na tej seji kot gradivo pod točko razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 20. redne seje in 7. dopisne
seje Senata FL UM.

Ad 2 Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepe KŠZ FL UM.
2.1. Načrt izvajanja študijske dejavnosti za študijsko leto 2016/2017
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je KŠZ predlagala enako število vpisnih mest kot v preteklosti.
Člani komisije so pri pripravi gradiva izpostavili isti problem kot lani, in sicer glede doktorske šole, saj o
tem nimamo zadostnih informacij.
Dekan je povedal, da je doktorska šola ideja prejšnjega vodstva UM, glavno vprašanje glede doktorske
šole je, doktor česa bo postal doktorand UM.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak in prof. dr. Maja Fošner sta povedali, da smo za pripravo načrta izvajanja
študijske dejavnosti prejeli iste dokumente kot v preteklih letih.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3:
Senat Fakultete za logistiko potrdi načrt izvajanja študijske dejavnosti Fakultete za logistiko UM za
študijsko leto 2016/2017.

2.2. Usmeritve za izvajanje e-študija na Fakulteti za logistiko
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je KŠZ FL UM na seji obravnavala Usmeritve za izvajanje e-študija,
ki jih je sprejel Senat FL UM in predlagala, da se imenuje komisija za pripravo nadgraditve usmeritev v
smeri izboljšanja kakovosti.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 4
Senat FL UM imenuje delovno skupino z namenom nadgraditve usmeritev za izvajanje e-študija na
FL v smeri izboljšanja kakovosti na Fakulteti za logistiko v sestavi:
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-izr. prof. dr. Irena Gorenak, predsednica
-izr. prof. dr. Borut Jereb, član
-red. prof. dr. Maja Fošner, članica
-asist. Tina Cvahte, članica
- asist. Marjan Sternad, član
-asist. Gašper Hribar, član in
-Damjana Medved Arbeiter, članica.

Ad 3) Kadrovski načrt za študijsko leto 2015/2016
Dekan je predstavil sklep ŠS FL UM, ki poziva dekana in Senat FL UM za umik izr. prof. dr. Klavdija
Logožarja iz mesta predavatelja in nosilca predmeta Logistični vidiki managementa dobavnih verig.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Senat Fakultete za logistiko umika izr. prof. dr. Klavdija Logožarja iz kadrovskega načrta Fakultete za
logistiko za študijsko leto 2015/2016.
Dekan je predstavil naslednje predloge za spremembo kadrovskega načrta:
- Prof. dr. Jure Kovač bo izvajalec predmeta na MAG študijskem programu, njegov predmet na
UN študijskem programu se po izvolitvi dr. Brigite Gajšek prenese nanjo.
- Prof. dr. Matjaž Roblek je sam izrazil pripravljenost, da ne bo več delal na FL, njegove ure se
prenesejo na dr. Brigito Gajšek,
- Doc. dr. Zlatko Nedeljko - njegove ure na VS gredo pred. Urošu Kramarju.
- Dr. Brigita Gajšek – njene ure vaj na VS študijskem programu gredo asist. Vaski Pejić.
- Izr. prof. dr. Andrej Lisec – izvedba predmeta sodobni transporti se prenese na doc. dr. Igorja
Jakomina.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je potrebno vse te spremembe vnesti v kadrovski načrt in šele
potem bomo videli, kakšno bo stanje.
Prof. dr. Iztok Potrč je vprašal, kako to, da je asist. Vaska Pejić dobila samo 30 % delovnega časa.
Dekan je povedal, da je z njo opravil razgovor in da ji je pojasnil, da ko bo dr. Brigita Gajšek habilitirana,
bomo ure vaj prenesli na Vasko Pejić, ki bo z dodatnimi urami dobila tudi večji delež zaposlitve. Zaenkrat
tega nismo mogli narediti, saj tudi dr. Gajškova ni dobila soglasja Upravnega odbora UM za sklenitev
pogodbe za docenta.
Povedal je, da so pod vprašajem tudi lekt. mag. Polona Vičič, lekt. Mag. phil. Sara Orthaber in dr. Sonja
Mlaker Kač. Število njihovih ur se zmanjšuje.
Prof. dr. Iztok Potrč je opozoril na razmerje med pedagoškim in nepedagoškim kadrom, v tujini to
obravnavajo kot razmerje med raziskovalnim in neraziskovalnim kadrom in z naša 30 : 70 v korist
raziskovalnega kadra.

Ad4) Habilitacije
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Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli predhodno soglasje in strokovna poročila o izpolnjevanju pogojev
za prvo izvolitev kandidatke dr. Brigite Gajšek v naziv docentke za predmetno področje logistika
(družboslovje).
Dekan predlaga, 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:
- izr. prof. dr. Irena Gorenak kot predsednica komisije,
- prof. dr. Maja Fošner kot članica,
- prof. dr. Iztok Potrč kot član.
Izvedle so se tajne volitve za dr. Brigito Gajšek.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 7
Dr. Brigita Gajšek se izvoli v naziv docentke za predmetno področje Logistika (družboslovje) za
dobo petih let.

Ad 5) Navodila za izdelavo pisnih dela na FL UM
Dekan je postavil vprašanje, kakšna je razlika med starim in novim aktom. Člani Senata FL UM so
ugotovili, da predsednica komisije, ki je pripravila gradivo, izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, ni navzoča,
da bi lahko predstavila predlog, zaradi potrebe po uveljavitvi tega akta z novim študijskim letom pa so
se strinjali, da ga obravnavajo v njeni odsotnosti.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je ocenil, da je akt preveč podroben, temu je pritrdila izr. prof. dr. Irena
Gorenak in povedala, da to lahko pri uporabi pomeni težave.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme Navodila za pripravo pisnih del na Fakulteti za logistiko UM.

Ad 6) Prošnje zaposlenih
Damjana Medved Arbeiter je predstavila prošnje zaposlenih za izdajo soglasja za dopolnilno in / ali
pogodbeno delo na FL, ki so jih vložili: prof. dr. Iztok Potrč, izr. prof. dr. Tone Lerher, izr. prof. dr. Borut
Jereb, izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, prof. dr. Bojan Škof, izr. prof. dr. Tomaž Kramberger; prof. dr.
Maja Fošner in izr. prof. dr. Bojan Rosi.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 9
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša v študijskem letu 2015/2016 za izvajanje
dodatnega pedagoškega dela na FL UM na rednem in izrednem študiju v skladu s potrjenim
kadrovskim načrtom učiteljev in asistentov za izvajanje študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje sklene
pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo v obsegu do 20 % in podjemno pogodbo v obsegu do 1/3
polnega delovnega časa in avtorsko pogodbo.
SKLEP 10
Senat FL UM soglaša, da prof. dr. Bojan Škof v študijskem letu 2015/2016 za izvajanje dodatnega
pedagoškega dela na FL UM na rednem in izrednem študiju v skladu s potrjenim kadrovskim načrtom
učiteljev in asistentov za izvajanje študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje sklene pogodbo o
zaposlitvi za dopolnilno delo v obsegu do 20 % polnega delovnega časa, podjemno pogodbo v obsegu
do 1/3 polnega delovnega časa in avtorsko pogodbo.
SKLEP 11
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Bojan Rosi v študijskem letu 2015/2016 za izvajanje dodatnega
pedagoškega dela na FL UM na rednem in izrednem študiju v skladu s potrjenim kadrovskim načrtom
učiteljev in asistentov za izvajanje študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje sklene pogodbo o
zaposlitvi za dopolnilno delo v obsegu do 20 % polnega delovnega časa, podjemno pogodbo v obsegu
do 1/3 polnega delovnega časa in avtorsko pogodbo.
SKLEP 12
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Maja Fošner v študijskem letu 2015/2016 za izvajanje dodatnega
pedagoškega dela na FL UM na rednem in izrednem študiju v skladu s potrjenim kadrovskim načrtom
učiteljev in asistentov za izvajanje študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje sklene podjemno v obsegu
1/3 polnega delovnega časa in avtorsko pogodbo.
SKLEP 13
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Tomaž Kramberger v študijskem letu 2015/2016 za izvajanje
dodatnega pedagoškega dela na FL UM na rednem in izrednem študiju v skladu s potrjenim
kadrovskim načrtom učiteljev in asistentov za izvajanje študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje sklene
pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo v obsegu do 20 % polnega delovnega časa, podjemno
pogodbo v obsegu do 1/3 polnega delovnega časa in avtorsko pogodbo.
SKLEP 14
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Tone Lerher v študijskem letu 2015/2016 za izvajanje dodatnega
pedagoškega dela na FL UM na rednem in izrednem študiju v skladu s potrjenim kadrovskim načrtom
učiteljev in asistentov za izvajanje študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje sklene pogodbo o zaposlitvi
za dopolnilno delo v obsegu do 15 % polnega delovnega časa in podjemno pogodbo v obsegu do 1/3
polnega delovnega časa.
SKLEP 15
Senat FL UM soglaša, da prof. dr. Iztok Potrč v študijskem letu 2015/2016 za izvajanje dodatnega
pedagoškega dela na FL UM na rednem in izrednem študiju v skladu s potrjenim kadrovskim načrtom
učiteljev in asistentov za izvajanje študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje sklene pogodbo o zaposlitvi
za dopolnilno delo v obsegu do 20 % polnega delovnega časa in podjemno pogodbo v obsegu do 1/3
polnega delovnega časa.
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SKLEP 16
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Borut Jereb v študijskem letu 2015/2016 za izvajanje dodatnega
pedagoškega dela na FL UM na rednem in izrednem študiju v skladu s potrjenim kadrovskim načrtom
učiteljev in asistentov za izvajanje študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje sklene pogodbo o zaposlitvi
za dopolnilno delo v obsegu do 20 % polnega delovnega časa in podjemno pogodbo v obsegu do 1/3
polnega delovnega časa.

Izr. prof. dr. Andrej Lisec je vložil prošnjo za izdajo soglasja za raziskovalno delo v podjetju Grieshaber
Logistik in prošnjo za opravljanje pedagoškega dela na Fakulteti za turizem.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 17
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Andrej Lisec v študijskem letu 2015/2016 v okviru polne
neposredne pedagoške obveznosti izvaja pedagoško delo na Fakulteti za turizem pri predmetih
Logistika v turizmu (VS in UN) ter pri predmetu Logistika turističnih sistemov (MAG). Plačilo se izvede
v okviru poračunavanja med članicami UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 18
Senat Fakultete za logistiko soglaša, da izr. prof. dr. Andrej Lisec sklene pogodbo o zaposlitvi za
dopolnilno delo v obsegu 10% polnega delovnega časa za izvajanje raziskovalnega dela v podjetju
Grieshaber logistika d.o.o..
Delo lahko opravlja samo izven delovnega časa na Univerzi v Mariboru.

Ad 6) razno
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila zaprosilo prorektorice prof. dr. Nataše Vaupotič, da stroka na
fakultetah določi tuje jezike, ki skladno s 157. členom Statuta UM pomenijo dostopnost svetovni
javnosti. Predlagala je, da se določijo trije jeziki, in sicer angleščina, francoščina in nemščina.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 19
Povzetek spoznanj doktorskega kandidata Fakultete za logistiko mora biti v skladu s 157. členom
Statuta UM objavljen v angleščini, francoščini ali nemščini.

Dekan je povedal, da je doc. dr. Matjaž Knez vložil prošnjo za razrešitev z mesta namestnika člana KOK
UM in člana KOK FL UM.
V razpravi so člani Senata FL UM postavili vprašanje, ali je to mogoče in kakšne so posledice tega, če se
mu ugodi. Soglašali so, da je sodelovanje pri upravljanju del rednih delovnih obveznosti vsakega
visokošolskega učitelja.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 20
Odločanje o prošnji doc. dr. Matjaža Kneza se preloži na naslednjo sejo, na kateri bo prisoten tudi
predlagatelj.

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