Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 1. 12. 2015
Številka 155/15/DMA

ZAPISNIK
23. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 30. 11. 2015
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 30. 11. 2015 s pričetkom ob 13.00 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
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- izr. prof. dr. Tone Lerher,
- doc. dr. Matjaž Knez.
Odsotni člani Senata FL UM: Katja Baškovič, Taja Košica.
Ostali prisotni: Igor Grofelnik, Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav..
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom.
Dekan izr. prof. dr. Bojan Rosi je pozdravil navzoče, povedal, da je na tej seji prvič kot član Senata FLUM
prisoten izr. prof. dr. Tone Lerher, ki je bil izvoljen za nadomestnega člana Senata – predstavnika za
področja logistika – tehnika, oziroma tehniška logistika in mu zaželel uspešno delo.
Dekan je v uvodu povedal, da je bil danes na fakulteti kolegij rektorja UM. Razprava je tekla o študijskih
programih, kakovosti, poročilu o samoevalvaciji, nismo pa se dotikali financiranja. Ugotovitev rektorja
in prorektorjev je bila, da FL nima problemov.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da je prorektorici doc. dr. Lučki Lorber predlagal, da se naslednja seja
Komisije za trajnostni družbeno odgovorno univerzo skliče v prostorih FL. Dekan je predlog podprl.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da je pri polkovniku Poljšaku protestirala, ker se dr. Tomaž
Kladnik mimo Fakultete za logistiko pogovarja z Novim mestom.
Dekan je povedal, da je bil predlog dnevnega reda posredovan z vabilom.
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Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 22. redne seje Senata FL UM;
2. Spremembe kadrovskega načrta za študijsko leto 2015/2016;
3. Habilitacije;
4. Imenovanje tutorjev študentov;
5. Predlog za imenovanje prodekana za študentska vprašanja FL UM;
6. Priznanja Fakultete za logistiko za študijsko leto 2014/2015;
7. Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2014/2015;
8. Gostujoči strokovnjaki;
9. Prošnje zaposlenih:
10. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 23. redne seje Senata Fakultete za logistiko UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 22. redne seje
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe in poročala o izvršitvi sklepov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 22. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Spremembe kadrovskega načrta za študijsko leto 2015/2016
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog sprememb kadrovskega načrta FL UM za
študijsko leto 2015/2016:
- pri predmetu Praktično usposabljanje, VS, 3. l., bo 35 e-ur vaj na rednem študiju izvedla izr. prof. dr.
Irena Gorenak (namesto asist. dr. Sonje Mlaker Kač),
- pri predmetu Logistika trgovinske dejavnosti, VS, 3. l., bo 45 ur vaj na rednem študiju izvedla doc. dr.
Brigita Gajšek (namesto asist. Vaska Pejić).
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Senat Fakultete za logistiko sprejeme naslednje spremembe kadrovskega načrta za študijsko leto
2015/2016:
- pri predmetu Praktično usposabljanje, VS, 3. l. bo 35 e-ur vaj na rednem študiju izvedla izr. prof. dr.
Irena Gorenak (namesto asist. dr. Sonje Mlaker Kač),
- pri predmetu Logistika trgovinske dejavnosti, VS, 3. l., bo 45 ur vaj na rednem študiju izvedla doc.
dr. Brigita Gajšek (namesto asist. Vaska Pejić).
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Ad 3) Habilitacije
3.1. Benjamin Marcen
Dekan je povedal, da smo iz UM dobili popolno vlogo z dokumentacijo za izvolitev asist. Benjamina
Marcena v naziv asistenta. Potrebno je imenovati komisijo poročevalcev za pripravo strokovnega
poročila. Katedra za kvantitativno modeliranje v logistiki je predlagala poročevalce. Potrebno je
imenovati tudi dodatnega člana.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 4
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev
Benjamina Marcena za izvolitev v naziv asistent za predmetno področje Logistika
(naravoslovje in matematika) v sestavi:
1. dr. Tomaž Kramberger, FL UM, izredni profesor za predmetno področje Logistika
(naravoslovje in matematika) (do 21. 6. 2020), predsednik komisije;
2. dr. Maja Fošner, FL UM, redna profesorica za predmetno področje Logistika (naravoslovje
in matematika), član;
3. ddr. Janez Žerovnik, FS UL, redni profesor za predmetno področje diskretna in računalniška
matematika, član;
4. dr. Dejan Dragan FL UM, docent z predmetno področje računsko intenzivne metode in
aplikacije v logistiki (do 19. 1. 2017), dodatni član;

3.1. dr. Blaž Šamec
Dekan je povedal, da smo iz UM dobili popolno vlogo z dokumentacijo za izvolitev asist. dr. Blaža Šamca
v naziv asistenta. Potrebno je imenovati komisijo poročevalcev za pripravo strokovnega poročila.
Predstojnik Katedre za tehniško logistiko je predlagal poročevalce.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev dr.
Blaža Šamca za izvolitev v naziv asistent za predmetno področje Logistika (tehnika) v sestavi:
1. dr. Iztok Potrč, FS UM, FL UM, redni profesor za predmetno področje: »Naprave, sistemi in
konstrukcije za transport« (neomejeno), predsednik komisije;
2. dr. Tone Lerher, FL UM, izredni profesor za predmetno področje Logistika (tehnika) (do 13.
10. 2016), član;
3. dr. Matjaž Šraml, FG UM, redni profesor za predmetno področje Prometno inženirstvo, član;
4. dr. Darja Topolšek, FL UM, docentka za predmetno področje Tehniška logistika (do 29. 6.
2016), dodatni član;

3.3. Darja Kukovič
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli predhodno soglasje in strokovna poročila o izpolnjevanju pogojev
za prvo izvolitev kandidatke Darje Kukovič v naziv asistentke za predmetno področje logistika
(družboslovje) in predlagal, da Senat UM imenuje komisijo za izvedbo volitev, ki izvede tajne volitve.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 6
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- izr. prof. dr. Irena Gorenak, predsednica komisije,
- doc. dr. Matjaž Knez, član,
- izr. prof. dr. Tone Lerher, član.
Izvedle so se tajne volitve za Darjo Kukovič.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 7
Darja Kukovič se izvoli v naziv asistentke za predmetno področje Logistika (družboslovje) za
dobo treh let.
Po opravljenih volitvah je dekan izr. prof. dr. Bojan Rosi zaradi nujnih delovnih obveznosti zapustil sejo
Senata FL, vodenje seje je prevzela prodekanica prof. dr. Maja Fošner (v nadaljevanju: prodekanica).

Ad 4) Imenovanje tutorjev študenetov
Prodekanica je povedala, da je bil 5. 10. 2015 sprejet sklep o razpisu za imenovanje tutorjev študentov
za izvajanje študentskega tutorstva v študijskem letu 2015/2016. Tutorje študente imenuje Senat FL na
predlog Komisije za tutorstvo in s soglasjem ŠS FL UM izmed kandidatov, ki so se prijavili na razpis za
tutorje študente.
Sklep ŠS FL UM je v gradivu, sklep Komisije za tutorstvo je bil sprejet na dopisni seji in predložen članom
Senata FL.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko UM za tutorje študente Fakultete za logistiko za študijsko leto 2015/2016
imenuje:
Marijo Dernač (2. letnik VS), Marka Kmeteca (3. letnik UN), Saro Salamun (3. letnik VS), Anjo Knez
(2. letnik MAG), Igorja Grofelnika (2. letnik MAG), Tajo Košica (Absolvetka), Urško Krajišnik (2. letnik
MAG), Natalijo Geld (2. letnik MAG), Luka Hermana (2. letnik VS), Mojco Ploj (2. letnik MAG), Tadeja
Gračnerja (2. letnik VS), Tadeja Šeferja Janca (2. letnik VS).

Ad 5) predlog za imenovanje prodekana za študentska vprašanja FL UM
Prodekanica je povedala, da je bil 6. 10. 2015 objavljen sklep o razpisu postopka kandidiranja in
imenovanja prodekana za študentska vprašanja. Prejeli smo eno kandidaturo, ki jo je vložil v. d.
prodekana za študentska vprašanja Igor Grofelnik.
Kandidaturo je obravnaval tudi Študentski svet FL UM, ki je k imenovanju kandidata Igorja Grofelnika
dal pozitivno mnenje.
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Kandidat Igor Grofelnik je predstavil svoj načrt dela. Povedal je, da bo nadaljeval in nadgradil delo, ki
je bilo že sicer pod vodstvom prejšnjega prodekana za študentska vprašanja dobro opravljeno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko UM daje pozitivno mnenje h kandidaturi študenta Igorja Grofelnika za
prodekana Fakultete za logistiko za študentska vprašanja.

Ad 6) Priznanja Fakultete za logistiko za študijsko leto 2014/2015
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da je bil na podlagi prenovljenega pravilnika prvič razpisan
postopek za podelitev priznanj Fakultete za logistiko. Komisija za podelitev priznanj je imela štiri seje,
na katerih je obravnavala vložene kandidature in sprejela predloge, ki so v gradivu.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Priznanje Fakultete za logistiko za najboljšega študenta letnika v študijskem letu 2014/2015 v
posameznem študijskem programu 1. in 2. stopnje prejmejo:
Kaja Krašovec za 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška
logistika;
Anja Knez za 1. letnik magistrskega študijskega programa Logistika sistemov;
Gregor Borštnar za 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in
tehniška logistika;
Simona Šinko za 2. letnik univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov;
Sabina Otorepec za 2. letnik magistrskega študijskega programa Logistika sistemov.
SKLEP 11
Priznanje Fakultete za logistiko za strokovno delo za študijsko leto 2014/2015 prejme Nina Vrečko.
SKLEP 12
Priznanje Fakultete za logistiko za študijske dosežke za najboljše magistrsko delo na magistrskem
študijskem programu Logistika sistemov za študijsko leto 2014/2015 prejme študent Tine Šalamon.
SKLEP 13
Priznanje Fakultete za logistiko za študijske dosežke za najboljše magistrsko delo na magistrskem
študijskem programu Logistika sistemov za študijsko leto 2014/2015 prejme študentka Sabina
Otorepec.
SKLEP 14
Priznanje Fakultete za logistiko za študijske dosežke za najboljše magistrsko delo na magistrskem
študijskem programu Logistika sistemov za študijsko leto 2014/2015 prejme študentka Darja
Kukovič.
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SKLEP 15
Priznanje Fakultete za logistiko za študijske dosežke za najboljše diplomsko delo na univerzitetnem
študijskem programu Logistika sistemov za študijsko leto 2014/2015 prejme študent Dejanu
Martinec.
SKLEP 16
Priznanje Fakultete za logistiko za študijske dosežke za najboljše diplomsko delo na visokošolskem
strokovnem študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika za študijsko leto 2014/2015
prejme študent Anton Krepek.
SKLEP 17
Priznanje Fakultete za logistiko za študijske dosežke za najboljše diplomsko delo na visokošolskem
strokovnem študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika za študijsko leto 2014/2015
prejme študentka Anja Kliček.
SKLEP 18
Priznanje Fakultete za logistiko za pedagoško delo za študijsko leto 2014/2015 pred. asist. mag.
Marjan Sternad.
SKLEP 19
Priznanje Fakultete za logistiko za izredne dosežke za študijsko leto 2014/2015 prejme prof. dr.
Nenad Vunjak, dekan Ekonomske fakultete v Subotici.
SKLEP 20
Priznanje Fakultete za logistiko za znanstveno raziskovalno delo za študijsko leto 2014/2015 prejme
izr. prof. dr. Tone Lerher.

Ad 7) Samoevalvacijsko poročilo
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da je Komisija za ocenjevanje kakovosti pripravila
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2014/2015, ki je zaenkrat še delovna verzija, saj nekateri
podatki še manjkajo. Na vprašanje prof. dr. Maje Fošner, zakaj je bila ta točka uvrščena na dnevni red,
je povedala, da smo ob pripravi vabila in dnevnega reda za to sejo Senata FL glede na informacije s
strani predsednika KOK FL UM pričakovali, da bo poročilo dokončano. Je pa to vseeno priložnost, da
člani Senata FLUM pregledajo osnutek poročila in dajo morebitne pripombe.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predlagal, da Komisija za ocenjevanje kakovosti FL UM pripravi
poročilo v skladu z usmeritvami predsednika KOK UM prof. dr. Francija Čuša, kot jih je predstavil na
današnjem kolegiju rektorja.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je predlagala, da se predstojnike obvesti, kaj je bil predlog predmetne
obravnave. Pričakovala je, da bomo povabili predstojnike kateder. Želi poročilo o tem. Meni, da je bil
to velik protokolarni kiks, da na sestanek nismo povabili predstojnikov.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da protokola obiska nismo pripravljali na FL.
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Prof. dr. Iztok Potrč je opozoril, da smo pri obravnavi 7. točke in ne obravnavamo sestanka z rektorjem.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša bi to vprašanje lahko iznesla na začetku seje pred dekanom, ko je poročal
o sestanku.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da imamo sedaj priložnost, da poročilo prilagodimo zahtevam UM.
Predlagal je, da se dokončna verzija poročilo pripravi v skladu z usmeritvami Univerze v Mariboru, ki so
bile predstavljene na kolegiju rektorja UM.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je ponovno povedala, da se ne strinja s protokolom kolegija rektorja in
da pričakuje zapisnik.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 21
Senat Fakultete za logistiko UM se seznani z delovno verzijo Samoevalvacijskega poročila Fakultete
za logistiko za študijsko leto 2014/2015 in nalaga Komisiji za ocenjevanje kakovosti Fakultete za
logistiko UM, da do naslednje seje Senata FL UM pripravi končno verzijo poročila, ki bo usklajena z
usmeritvami Univerze v Mariboru.

Ad 8) gostujoči strokovnjaki
8.1. Predlog za podelitev naziva gostujoči strokovnjak dr. Dušanu Cafu
Izr. prof. dr. Borut Jereb 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. Dušanu Cafu interni
naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri predmetih Osnove računalništva in informatika (VS),
Osnove elektronskega poslovanja (VS) in Logistika in e-poslovanje (MAG).
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 Logistika in eposlovanje (MAG). Na predavanja so bili povabljeni tudi študenti VS in UN študijskega programa. Na
predavanja je bil povabljen tudi predstavnik Študentskega sveta FL UM, ki je med študenti izvedel
ankete.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je vprašala, ali je imel kandidat ločena predavanja, sicer lahko dobi naziv
samo za tisti študijski program, v katerem je imel nastopno predavanje, tudi sama je za nastopna
predavanja svojih kandidatov morala ločiti študente.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da so bili na predavanje povabljeni študenti vseh treh študijskih
programov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 22
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli dr. Dušanu Cafu interni naziv gostujoči strokovnjak za dobo
dveh let.

8.2. Predlog za dodelitev naziva gostujoči strokovnjak podpolkovniku mag. Dejanu Okoviču
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša 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 kandidatu podpolkovniku
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mag. Dejanu Okoviču interni naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri predmetu Obrambna in
vojaška logistika na magistrskem študijskem programu Logistika sistemov.
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 Obrambna in vojaška
logistika (MAG). Na predavanja so bili povabljeni tudi študenti MAG 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 23
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli podpolkovniku mag. Dejanu Okoviču interni naziv gostujoči
strokovnjak za dobo dveh let.

8.3. Predlog za dodelitev naziva gostujoči strokovnjak majorju Gorazdu Tomažiču
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša 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 kandidatu majorju
Gorazdu Tomažiču interni naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri predmetih Obrambna in
vojaška logistika na VS študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika in UN študijskem
programu Logistika sistemov.
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 Obrambna in vojaška
logistika (VS in UN). Na predavanja so bili povabljeni vsi študenti VS in UN študijskih programov. Na
predavanja je bil povabljen tudi predstavnik Študentskega sveta FL UM, ki je med študenti izvedel
ankete.
Dekan predlaga, da Senat FL UM glasuje o predlogu sklepa:
SKLEP 24
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli Majorju Gorazdu Tomažiču interni naziv gostujoči strokovnjak
za dobo dveh let.

Ad 9) prošnje zaposlenih
9.1. Prošnja mag. phil. Sare Orthaber
Lekt. Mag. phil Sara Orthaber je za izvajanje dodatne neposredne pedagoške obveznosti na Filozofski
fakulteti Univerze v Mariboru za 30 ur vaj.
Dekan predlaga, da Senat FL UM glasuje o predlogu sklepa:
SKLEP 25
Senat FL UM soglaša, da lekt. mag. phil. Sara Orthaber v študijskem letu 2015/2016 izvede 30 ur
neposredne pedagoške obveznosti vaj (LV) pri predmetu angleščina na Filozofski fakulteti Univerze v
Mariboru.

9.2 Prošnja izr. prof. dr. Toneta Lerherja
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Izr. prof. dr. Tone Lerher je za vložil prošnjo za izdajo soglasja za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za
dopolnilno delo na Fakulteti za strojništvo UM za izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela v programski
skupini Konstruiranje poroznih struktur.
Senat FL UM je soglasno sprejel:

SKLEP 26
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Tone Lerher za izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela na
Fakulteti za strojništvo UM sklene pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo v obsegu 5 % polnega
delovnega časa za čas od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

8.3. Prošnja izr. prof. dr. Bojana Rosija
Izr. prof. dr. Bojan Rosi je za vložil prošnjo za izdajo soglasja za izvajanje pogodbenega dela na
Ekonomsko poslovni fakulteti UM pri predmetu Ekonomika logističnih sistemov pogodbe znanstvenoraziskovalnega dela v programski skupini Konstruiranje poroznih struktur.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 27
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Bojan Rosi v študijskem letu 2015/2016 za izvajanje pedagoškega
dela na Ekonomsko poslovni fakulteti pri predmetu Ekonomika logističnih sistemov sklene avtorsko
pogodbo.

8.4. Prošnja prof. dr. Maje Fošner
Prof. dr. Maja Fošner je vložila prošnjo za opravljanje dopolnilnega delna na Inštitutu za matematiko in
fiziko v Ljubljani.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 28
Senat FL UM soglaša, da prof. dr. Maja Fošner za izvajanje znanstveno – raziskovalnega dela na
Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani sklene dopolnilno delovno razmerja v obsegu
20 % polnega delovnega časa, in sicer za obdobje enega leta.

Ad 10) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter
Dekan Fakultete za logistiko UM
Izr. prof. dr. Bojan Rosi
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