Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 27. 10. 2015
Številka 131/15/DMA
ZAPISNIK
22. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 26. 10. 2015
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 26. 10. 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,
- prof. dr. Iztok Potrč (delno),
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- doc. dr. Matjaž Knez,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- Katja Baškovič,
- Taja Košica.
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Tomaž Kramberger.
Ostali prisotni: Igor Grofelnik, Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav..
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obravnava in potrditev zapisnika 21. redne seje Senata FL UM;
Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
Razpis za vpis za študijsko leto 2016/2017;
Kadrovski načrt za študijsko leto 2015/2016;
Doktorske disertacije;
Terminski plan sej Senata FL UM in stalnih komisij;
Razno.

Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 22. redne seje Senata Fakultete za logistiko UM.
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Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 21. 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 20. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepe 14. redne seje KŠZ FL UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Pedagoški proces v Mednarodnem modulu magistrskega študijskega programa Logistika sistemov se
v študijskem letu 2015/2016 izvede v obsegu 8 ur a-predavanj in 8 ur a-vaj.
SKLEP 4
Kadar je pri posameznem predmetu na visokošolskem in univerzitetnem študijskem programu 1.
stopnje FL UM izrednega študija vpisanih manj kot 5 študentov, se izvedejo konsultacije.
SKLEP 5
Za redne študente se določijo najmanj trije izpitni roki letno za posamezni predmet v času izpitnih
obdobij, določenih s študijskim koledarjem tako, da je vsaj en izpitni rok v vsakem izpitnem obdobju.

Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepe 15. redne seje KŠZ FL UM z dne 8. 10. 2015 in
spremembo predloga za izvedbo izbirnega predmeta Človeški viri v sistemu nacionalne varnosti,
katerega je izbral samo en študent.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6
Pedagoški proces za izredne študente 1. letnika magistrskega študijskega programa Logistika
sistemov se v študijskem letu 2015/2016 pri vseh predmetih izvede v obsegu 12 ur a-predavanj in 12
ur a-vaj.
SKLEP 7
Pedagoški proces za izredne študente 1. in 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega
programa 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika se v študijskem letu 2015/2016 pri vseh
predmetih izvede v obsegu 8 ur a-predavanj in 8 ur a-vaj.
SKLEP 8
Predavanja in vaje pri izbirnem predmetu magistrskega študijskega programa Logistika sistemov,
Človeški viri v sistemu nacionalne varnosti se izvedejo v obsegu 4 ure a-predavanj in 4 ure a-vaj, eure pa v celoti.
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SKLEP 9
E-predavanja in e-vaje pri predmetih Mednarodnega modula se za izredne študente izvedejo v
obsegu ur, ki je določen s študijskim programom.

Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepe 13. dopisne seje Komisije za študijske zadeve
Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru z dne 20.10.2015.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko sprejme spremembe univerzitetnega študijskega programa 1. Stopnje
Logistika sistemov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, ki veljajo od študijskega leta
2016/2017 dalje.
SKLEP 11
Senat Fakultete za logistiko sprejeme spremembe visokošolskega strokovnega študijskega programa
1. Stopnje Gospodarska in tehniška logistika Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, ki veljajo od
študijskega leta 2016/2017 dalje.

Ad 3) Razpis za vpis za študijsko leto 2016/2017
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog besedila Razpisa za vpis v študijsko leto
2016/2017. Število vpisnih mest je že bilo potrjeno skupaj z načrtom izvajanja študijske dejavnosti.
Povedala je, da so bili na seji KŠZ v dilemi, ali razpisati tudi mesta v Krškem. Ocenili so, da je bolje, da
jih ne razpisujemo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko potrdi besedilo razpisa za vpis na univerzitetni študijski program 1.
Stopnje Logistika sistemov in visokošolski strokovni študijski program 1. Stopnje Gospodarska in
tehniška logistika Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru v študijskem letu 2016/2017.

Ad 4) Kadrovski načrt za študijsko leto 2015/2016
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog sprememb v kadrovskem načrtu izvajalcev
študijskih programov Fakultete za logistiko za študijsko leto 2015/2016.
Spremembe so naslednje:
- doc. dr. Brigita Gajšek je izvajalka predavanj pri predmetu Projektni management v logistiki, UN, 3. l.
(prej red. prof. dr. Jurij Kovač);
- doc. dr. Brigita Gajšek je izvajalka predavanj pri predmetu Planiranje in vodenje logističnega
sistema, UN, 3. l. (prej doc. dr. Matjaž Roblek);

3/7

- asist. Vaska Pejić je izvajalka vaj pri predmetih: Logistika trgovinske dejavnosti, VS, 3. l., Metode in
tehnike planiranja logističnih procesov, VS, 3. l., Osnove projektnega managementa v logistiki, VS, 3.
l., Projektni management v logistiki, UN, 3. l. (prej doc. dr. Brigita Gajšek);
- doc. dr. Igor Jakomin je izvajalec pri predmetu Sodobni vidiki transporta, UN, 3. l. (prej izr. prof. dr.
Andrej Lisec);
- doc. dr. Brigita Gajšek je izvajalka vaj pri predmetu Upravljanje projektov v logistiki, MAG, 2. l.;
- asist. Gregor Štrubelj je izvajalec vaj in laboratorijskih vaj pri predmetu Kvantitativno modeliranje v
logistiki, UNI, 2. l. (prej asist. Marko Intihar);
- asist. Benjamin Marcen je izvajalec vaj in laboratorijskih vaj pri predmetu Statistično modeliranje v
logistiki, UN, 2. l. (prej asist. Marko Intihar).
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme spremenjeni in dopolnjeni Kadrovski načrt izvajalcev
študijskih programov Fakultete za logistiko za študijsko leto 2015/2016.

Ad 5) doktorske disertacije
5.1. Avdulla Pelaj
Dekan je predstavil poročilo Komisije o oceni primernosti prijavljene teme doktorske disertacije
kandidata Avdulle Pelaja z naslovom: »Proces načrtovanja vojaških delovanj kot temeljna funkcija
poveljevanja in kontrole v pogojih omejenih virov«.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da je pri kandidatu težava, saj nima SSCI članka, ki je
potreben za promocijo. Sama mu je popravljala poročilo. Dekan je povedal, da pomagamo
predstavnikom Slovenske vojske, da je tudi glasoval zanj, končna odločitev pa je na UM.

Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 14
Senat Fakultete za logistiko UM daje pozitivno mnenje k poročilu Komisije o oceni primernosti
prijavljene teme doktorske disertacije kandidata Avdulle Pelaja z naslovom: »Proces načrtovanja
vojaških delovanj kot temeljna funkcija poveljevanja in kontrole v pogojih omejenih virov« pod
mentorstvom izr. prof. dr. Tomaža Kladnika in somentorstvom prof. dr. Iztoka Podbregarja.
SKLEP 15
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi predlagano temo doktorske disertacije
kandidata Avdulle Pelaja z naslovom: »Proces načrtovanja vojaških delovanj kot temeljna funkcija
poveljevanja in kontrole v pogojih omejenih virov«.
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za mentorja pri izdelavi doktorske disertacije
kandidata Avdulle Pelaja z naslovom: »Proces načrtovanja vojaških delovanj kot temeljna funkcija
poveljevanja in kontrole v pogojih omejenih virov« za mentorja predlaga izr. prof. dr. Tomaža
Kladnika, za somentorja pa prof. dr. Iztoka Podbregarja.
Ob 12.30 uri se je seji pridružil prof. dr. Iztok Potrč.
5.2. Vaska Pejić
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Dekan je predstavil poročilo Komisije o oceni primernosti prijavljene teme doktorske disertacije
kandidatke Vaske Pejić z naslovom: »Model načrtovanja vitke in zelene notranje logistike«.
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 kandidatke Vaske Pejić z naslovom: »Model načrtovanja vitke
in zelene notranje logistike« pod mentorstvom izr. prof. dr. Toneta Lerherja in somentorstvom izr.
prof. dr. Andreja Lisca.
SKLEP 17
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi predlagano temo doktorske disertacije
kandidatke Vaske Pejić z naslovom: »Model načrtovanja vitke in zelene notranje logistike«.
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za mentorja pri izdelavi doktorske disertacije
kandidatke Vaske Pejić z naslovom: »Model načrtovanja vitke in zelene notranje logistike« predlaga
izr. prof. dr. Toneta Lerherja, za somentorja pa izr. prof. dr. Andreja Lisca.

Ad 6) Terminski plan sej Senata FL UM in stalnih komisij
Damjana Medved Arbeiter je predstavila predlog terminskega plana, ki je bil pripravljen glede na
termine sej Senata UM in za seje komisij pa v skladu s predlogi predsednikov komisij.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da ima ob nekaterih terminih za seje Senata FL pedagoško obveznosti.
Vprašal je, kaj ima prednost in ali za to, da predstavi predavanja, potrebuje posebno soglasje dekana.
Dekan je povedal, da za tovrstno prestavitev pedagoških obveznosti posebnega soglasja ne potrebuje.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 18
Senat Fakultete za logistiko sprejme terminski plan sej Senata Fakultete za logistiko in stalnih komisij
za študijsko leto 2015/2016.

Ad 6) razno
Dekan je povedal, da je doc. dr. Matjaž Knez vložil prošnjo za razrešitev z mesta namestnika člana KOK
UM in člana KOK FL UM. Na prejšnji seji je bil sprejet sklep, da se odločanje o prošnji preloži na to sejo
in omogoči prisotnost predlagatelja.
Na prejšnji seji so v razpravi 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.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da sodelovanje z izr. prof. dr. Gumzejem ni najlažje. Sam je član Senata
FL UM, član PO FL UM, član Komisije UM za trajnostni razvoj. Ne sodeluje več pri predmetih o kakovosti,
dela pa na projektih. Povedal je, da meni, da je polno obremenjen in predlagal, da Senat FL za člana
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KOK UM imenuje nekoga drugega. Povedal je, da mora za pripravo poročila šteti pisala in opremo po
kabinetih. Samoevalvacijsko poročilo se vrednoti glede na obseg, sam mora pripraviti 20 strani, kar se
mu zdi nesmiselno. Ocena samoevalvacijskega poročila FL UM za preteklo študijsko leto je bila 4 zaradi
premajhnega obsega.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da če doc. dr. Knez tega ne želi opravljati, podpira njegov
predlog.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da podpira prošnjo dr. Kneza za razrešitev, če doc. dr. Knez tega ne
želi opravljati, ima pa pomislek, kaj bi se zgodilo, če bi tudi drugi predstavniki v komisijah oziroma
organih imeli enak predlog.
Dekan je predlagal, da se doc. dr. Matjaža Kneza razreši z mesta člana KOK FLUM in namestnika
predstavnika FL UM v KOK UM in namesto njega imenuje prof. dr. Iztoka Potrča.
Prof. dr. Iztok Potrč se je strinjal s predlogom.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 19
Senat Fakultete za logistiko na podlagi prošnje za odstop razreši doc. dr. Matjaža Kneza z mesta člana
Komisije za ocenjevanje kakovosti Fakultete za logistiko in imenuje prof. dr. Iztoka Potrča za
nadomestnega člana Komisije za ocenjevanje kakovosti Fakultete za logistiko za čas do izteka
mandata, to je do 16. 11. 2017.
SKLEP 20
Senat Fakultete za logistiko na podlagi prošnje za odstop razreši doc. dr. Matjaža Kneza z mesta
nadomestnega člana Komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru.
Senat Fakultete za logistiko imenuje prof. dr. Iztoka Potrča za novega nadomestnega člana Komisije
za ocenjevanja kakovosti Univerze v Mariboru.

6.2. Prošnja doc. dr. Darje Topolšek
Doc. dr. Darja Topolšek je zaradi dodatne neposredne pedagoške obveznosti, ki presega obseg rednega
dela in nadobremenitve, vložila prošnjo za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 21
Senat FL UM soglaša, da doc. dr. Darja Topolšek 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 %.
Seja je bila končana ob 13.30 uri.
Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter
Dekan Fakultete za logistiko UM
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Izr. prof. dr. Bojan Rosi
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