Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 21. 12. 2015
Številka 165/15/DMA

ZAPISNIK
24. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 21. 12. 2015

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 21. 12. 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
- 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;
- Anja Knez,
- Luka Herman.
Odsotni člani Senata FL UM: Sara Salamun.
Ostali prisotni: Igor Grofelnik, Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav..
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Dekan je predlagal razširitev dnevnega reda z
dodatnimi točkami: dodajo se nova 8. točka: Imenovanje člana Trajnostno družbeno odgovorne
Univerze v Mariboru (TDOUM), 9. točka: Doktorske disertacije, 10. točka: Spremembe sistemizacije na
FL UM in 11. točka tutorstvo na FL UM; dosedanja 8. točka pa postane 12. točka.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 23. redne seje Senata FL UM;
2. Novoizvoljeni predstavniki študentov v Senatu FL UM in stalnih komisijah Senata FL UM;
3. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
4. Imenovanje Komisije za e-gradiva;
5. Habilitacije;
6. Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2014/2015;
7. Prošnje zaposlenih;
8. Imenovanje člana Trajnostno družbeno odgovorne Univerze v Mariboru (TDOUM);
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9.
10.
11.
12.

Doktorske disertacije;
Spremembe sistemizacije FL UM;
Tutorstvo na FL UM;
Razno.

Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme razširjen dnevni red 24. redne seje Senata Fakultete za
logistiko UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 23. 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 23. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Novoizvoljeni predstavniki študentov v Senatu FL UM in stalnih komisijah Senata FL UM
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da je Študentski svet izvolil nove predstavnike študentov v
Senat FL UM in stalne komisije Senata FL UM in prebrala sklepe.
Dekan je vsem zaželel uspešno delo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Senat Fakultete za logistiko se seznani z izvolitvijo predstavnikov študentov v Senat FL UM, ki so
izvoljeni za mandatno dobo enega leta, in sicer:
Sara Salamun,
Anja Knez in
Luka Herman.
SKLEP 4
Senat Fakultete za logistiko se seznani z imenovanje predstavnikov študentov v stalne komisije
Senata FL UM za mandatno dobo enega leta, in sicer:
Komisija za študijske zadeve FL UM: Igor Grofelnik in Anja Knez;
Komisija za mednarodne zadeve FL UM: Tadej Bratina In Samo Krumperščak;
Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve FL UM: Sebastjan Lazar in Mirjana Lazarevič;
Komisija za ocenjevanje kakovosti FL UM: Luka Herman.

Ad 3) Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM
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Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila predloge Komisije za študijske zadeve FL UM, ki so bili
sprejeti na 17. redni seji KŠZ FL UM 14.12.2015.
Povedala je, da je KŠZ FL UM na pobudo UM obravnavala vprašanje izvajanja študentske ankete
pedagoškega dela in obremenitve študentov na UM. Pri tem je opozorila na probleme, ki ob tem
nastajajo, še posebej na problem komentarjev, ki jih podajajo študenti.
Dekan je povedal, da smo dobili poziv UM za podajo pripomb.
Prodekan študent Igor Grofelnik je povedal, da so tudi študenti dali pripombe k anketi in k izvedbi.
Luka Herman je povedal, da je anketo potrebno izpolniti, da se študenti lahko vpišejo v višji letnik, zato
so rezultati vprašljivi.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da je problem v tem, ker profesorje ocenjujejo tudi tisti študenti, ki
niso hodili na predavanja.
Prodekan Igor Grofelnik je povedal, da rezultati ankete ne smejo voditi k zmanjšanju obsega študijskih
obveznosti.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 5:
Senat FL UM se seznani z vprašanji izvajanja študentske ankete pedagoškega dela in obremenitve
študentov ter soglaša, da Fakulteta za logistiko skupaj s študenti pristopi k obravnavi in pripravi
predlogov za spremembo sistema izvajanja študentske ankete o pedagoškem delu in obremenitvah
študentov na UM.
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklep 3. redne seje KDŠ UM, ki je bila 8. 12. 2015 glede programskih
svetov, v skladu s katerim morajo članice do 30. 9. 2015 formirati programske svete na fakultetah.
Predlagala je imenovanje delovne skupine, ki bo pripravila izhodišča in usmeritve za delo programskega
sveta.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 6:
Senat FL UM imenuje delovno skupino za pripravo izhodišč za delo programskega sveta Fakultete za
logistiko, ki jo sestavljajo:
- Izr. prof. dr. Borut Jereb, vodja programskega sveta;
- izr. prof. dr. Bojan Rosi, član,
- doc. dr. Matjaž Knez, član,
- izr. prof. dr. Tone Lerher, član,
- Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, član,
- Damjana Medved Arbeiter, članica.
Delovna skupina pripravi poročilo do 1. 3. 2016.
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklep KŠZ FL UM s predlogom za manjše spremembe dodiplomskih
študijskih programov FL UM.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 7
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi manjše spremembe visokošolskega strokovnega študijskega
programa Gospodarska in tehniška logistika (Angleški jezik v logistiki 1 in Angleški jezik v logistiki 2).
SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi manjše spremembe univerzitetnega študijskega programa
Logistika sistemov (Angleški jezik v logistiki 1 in Angleški jezik v logistiki 2).

Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je Senat UM sprejel izhodišča za doktorsko šolo na UM, gre za 4
izhodišča. Pomembno je to, da ko se kandidat vpiše, že ve, kaj bo delal in kdo bo njegov mentor.
Prof. dr. Maja Fošner je seznanila Senat FL UM s sklepi 3. redne seje KDŠ UM, ki je bila 8. 12. 2015, da
KDŠ meni, da na UN študijskih programih vaje praviloma izvajajo habilitirani asistenti. V kolikor jih
izvajajo predavatelji, višji predavatelji ali strokovni sodelavci, se pričakuje, da je to v manjšem obsegu
njihove pedagoške obveze in s sklepom, da se vodstvu UM predlaga, da se izvede strateški razmislek
glede rešitve problema habilitiranih docentov, izrednih in rednih profesorjev, ki so zaposleni na
delovnih mestih asistenta.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da mora Senat FL UM določiti jezik ali jezike, v katerem se lahko
pripravljajo zaključna dela. Sedaj to namreč ni omejeno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9
Zaključna dela na Fakulteti za logistiko UM se lahko pripravljajo v naslednjih tujih jezikih: angleščini,
nemščini ali srbščini v latinici.

Ad 4) Imenovanje Komisije za e-gradiva
Dekan je povedal, da je v skladu s Pravilnikom o e-gradivih Fakultete za logistiko potrebno imenovati
Komisijo za e-gradiva. Komisijo sestavljajo 4 člani – predstavniki visokošolskih učiteljev in visokošolskih
sodelavcev in en predstavnik študentov, ki ga na predlog ŠS FL UM imenuje Senat FL UM in predlagal
člane.
Prodekan Igor Grofelnik je povedal, da bo ŠS FL UM na današnji seji predlagal svojega predstavnika, ki
bo predvidoma on sam.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko UM imenuje Komisijo za e-gradiva v sestavi:
-- izr. prof. dr. Borut Jereb, vodja Komisije za e-gradiva;
-- izr. prof. dr. Irena Gorenak, članica,
-- asist. Tea Vizinger, članica;
-- izr. prof. dr. Tone Lerher, član,
-- Igor Grofelnik, predstavnik študentov, član, imenovan pod pogojem, da potrdi ŠS FL UM.
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Mandatna doba članov komisije predstavnikov visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev
traja 4 leta, mandatna doba predstavnika študentov pa traja eno leto.

Ad 5) Habilitacije
5.1. doc. dr. Darja Topolšek
Dekan je povedal, da smo iz UM dobili popolno vlogo z dokumentacijo za izvolitev doc. dr. Darje
Topolšek v naziv izredne profesorice za predmetno področje logistika (tehnika). Potrebno je imenovati
komisijo poročevalcev za pripravo strokovnega poročila. Predstojnik Katedre za tehniško logistiko prof.
dr. Iztok Potrč je predlagal poročevalce.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 11
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev doc.
dr. Darje Topolšek za izvolitev v naziv izredne profesorice 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. Mario Anžek, Univerza v Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, redni profesor za
predmetno področje Tehnologija prometa in transporta, član;
4. dr. Drago Sever, FG UM, izredni profesor za predmetno področje prometno inženirstvo in
Tehnologija in organizacija prometa (do 23. 10. 2017), dodatni član;
5.2. dr. Matevž Obrecht
Dekan pove, da smo iz UM prejeli predhodno soglasje in strokovna poročila o izpolnjevanju pogojev za
prvo izvolitev kandidata dr. Matevža Obrechta v naziv docenta 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 12
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, predsednica komisije,
- izr. prof. dr. Borut Jereb, član,
- Anja Knez, članica - študentka.
Izvedle so se tajne volitve za dr. Matevža Obrechta.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 13
Dr. Matevž Obrecht se izvoli v naziv docenta za predmetno področje Logistika (družboslovje)
za dobo petih let.
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Ad 6) Samoevalvacijsko poročilo
Dekan pove, da je Komisija za ocenjevanje kakovosti pripravila Samoevalvacijsko poročilo za študijsko
leto 2014/2015.
Prodekan za kakovost in mednarodno sodelovanje izr. prof. dr. Borut Jereb je predlagal, da s poročilom
seznanimo pristojne na UM, in jih vprašamo za mnenje in morebitne predloge.
Dekan je povedal, da smo to vprašanje obravnavali na kolegiju rektorja.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da smo dobili vzorce, obrazce, kako pripraviti poročilo, vse smo
napisali, ravno tako tudi lani, pa je bilo ocenjeno, da je to premalo.
Dekan je predlagal, da gre predsednik KOK FL UM izr. prof. dr. Roman Gumzej s poročilom k g. Mihi
Pauku ali predsedniku KOK UM prof. dr. Franciju Čušu in se osebno pozanima, ali je naše poročilo
ustrezno pripravljeno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 14
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za logistiko za študijsko
leto 2014/2015.
SKLEP 15
Predsednika Komisije za ocenjevanje kakovosti FL UM se zadolži, da Samoevalvacijsko poročilo
osebno dostavi na UM predsedniku KOK UM prof. dr. Franciju Čušu ali Mihi Pauku in preveri
ustreznost poročila.

Ad 7) prošnje zaposlenih
7.1. Prošnja doc. dr. Brigite Gajšek
Doc. dr. Brigita Gajšek je vložila prošnjo za izdajo soglasja za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno
delo za izvajanje dodatnih pedagoških obveznosti na Fakulteti za logistiko UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 16
Senat FL UM soglaša, da doc. dr. Brigita Gajšek za izvajanje dodatnih pedagoških obveznosti na
Fakulteti za logistiko sklene pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo v obsegu do 20% polnega
delovnega časa za čas od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016.

Ad 8) Imenovanje člana TDOUM
Dekan je povedal, da smo iz UM dobili dopis rektorja UM, iz katerega izhaja, da je z zadnjimi
spremembami Statuta UM TDOUM postala stalna komisija Senata FL UM, zato je potrebno na novo
imenovati njene člane. Dosedanji predstavnik Fakultete za logistiko je doc. dr. Matjaž Knez.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 17
Senat FL UM predlaga, da se doc. dr. Matjaž Knez imenuje za predstavnika Fakultete za logistiko v
Komisiji za trajnostno družbeno odgovorno Univerzo v Mariboru.

Ad 9) doktorske disertacije
Prodekan izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predstavil sklepe KZRZ FL UM:
9.1. doktorska disertacije kandidata mag. Simona Omana:
Prof. dr. Iztok Potrč je predlagal, da se umakne iz današnje seje in se preveri vprašanje glede mentorja
ter da se komisija razširi s somentorjem.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da so na Komisiji za podiplomski študij na UM obravnavali predlog,
da mentor ni član komisije za oceno doktorske disertacije (povsem neodvisno ocenjevanje doktorskih
disertacij).
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da podpira predlog komisije, da je v komisiji za oceno doktorske
disertacije samo mentor ali somentor, ne pa oba.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 18
Doktorska disertacija kandidata mag. Simona Omana z naslovom: Integracija ERP in MES sistema,
pod mentorstvom red. prof. dr. Roberta Leskovarja se vrne v obravnavo na Katedro za kvantitativno
modeliranje v logistiki.
Komisija za oceno doktorske disertacije se dopolni s somentorjem iz Fakultete za logistiko.

9.2. doktorska disertacija kandidata mag. Marjana Sternada
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 19
Senat Fakultete za logistiko sprejme doktorsko disertacijo kandidata mag. Marjana Sternada z
naslovom: Upravičenost uporabe regionalnih železniških prog iz vidika uporabnika, pod
mentorstvom izr. prof. dr. Bojana Rosija in somentorstvom red. prof. ddr. Timoteja Jagriča ter
imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije, v sestavi:
1. red. prof. dr. Bogdan Zgonc, FG UL, predsednik,
2. red. prof. ddr. Timotej Jagrič, EPF UM, somentor in član,
3. izr. prof. dr. Karin Širec, EPF UM, članica.
9.3. doktorska disertacija kandidata mag. Leona Grašiča
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 20
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Senat Fakultete za logistiko sprejme doktorsko disertacijo kandidata mag. Leona Grašiča z naslovom:
Vrednotenje stroškov uporabe vozil v vojaški logistiki, pod mentorstvom izr. prof. dr. Bojana Rosija
in somentorstvom izr. prof. dr. Toneta Lerherja ter imenuje komisijo za oceno doktorske disertacije
v sestavi:
1. Izr. prof. dr. Goran Đukič, Fakulteta za strojarstvo i brodogradnjo, Sveučilište v Zagrebu,
predsednik,
2. Izr. prof. dr. Bojan Rosi, FL UM, član in mentor,
3. Red. prof. dr. Iztok Podbregar FOV, član.

Ad 10) Predlog za spremembo sistemizacije FL UM
10.1. Damjana Medved Arbeiter je povedala, da je imela Fakulteta za logistiko do zadnjih sprememb
Statuta UM notranjo organizacijsko enoto, ki ima pravico nastopanja v pravnem prometu in sicer
Raziskovalni inštitut Celje. To enoto smo ukinili, saj je ne potrebujemo kot enoto, ki lahko samostojno
nastopa v pravnem prometu. Raziskovalni inštitut Celje pa potrebujemo kot enoto zaradi prijavljanja
projektov na ARRS. Glede zadnje spremembe Statuta UM, s katerim je bila enota, ki ima pravico
nastopanja v pravnem prometu, ukinjena, predlagamo, da se ustanovi nova enota z enakim imenom
Raziskovalni inštitut Celje in se uvrsti pod Pedagoške, znanstvenoraziskovalne in umetniške enote
Fakultete za logistiko. Prav tako naj bodo v novi organizacijski enoti Raziskovalni inštitut Celje tudi vsa
delovna mesta, ki so bila prej in to so: (šifre delovnih mest) 2013418, 2013430, 2013429, 2013428,
2013427, 2013426, 2013425, 2013424, 2013423, 2013422, 2013421, 2013420, 2013419 in 2013417.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 21
Senat Fakultete za logistiko UM predlaga, da se ustanovi notranja organizacijska enota Raziskovalni
inštitut Celje in se uvrsti pod pedagoške, znanstveno-raziskovalne in umetniške enote FL UM.

10.2. Damjana Medved Arbeiter je povedala, da smo prejeli predlog Katedre za kvantitativno
modeliranje v logistiki, da se ime Laboratorija za računsko intenzivne metode v logistiki, ki deluje v
okviru Katedre za kvantitativno modeliranje v logistiki, se preoblikuje v Laboratorij za kvantitativno
modeliranje v logistiki.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 22
Senat Fakultete za logistiko UM predlaga, da se Laboratorij za računsko intenzivne metode v logistiki
preoblikuje v Laboratorij za kvantitativno modeliranje v logistiki.

Ad 11) Tutorstvo
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je zbor tutorjev na seji, ki je bila 16. 12. 2016,
predlagal imenovanje vodje tutorjev študentov, komisija za tutorstvo pa je predlagala tutorje učitelje
in vodjo tutorjev učiteljev.
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SKLEP 23
Senat Fakultete za logistiko UM za vodjo tutorjev študentov za študijsko leto 2015/2016 imenuje
Tajo Košica.

SKLEP 24
Senat Fakultete za logistiko UM imenuje za tutorje učitelje imenuje: asist. Benjamina Marcena, asist.
Gašperja Hribarja, pred. Uroša Kramarja, asist. Tino Cvahte pred. mag. Marjana Sternada in doc. dr.
Darjo Topolšek za mandatno dobo dveh let.
Senat Fakultete za logistiko za vodjo tutorjev učiteljev imenuje asist. Tino Cvahte.

Ad 12) Razno
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je Senat pooblastil KZRZ, da pripravi predlog pogojev za
izvolitev. Povedal je, da je bila na to temo burna razprava. Predlog je bil, da se pogoji malenkost
zaostrijo. Sklep še ni bil sprejet.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da je potrebno biti bolj natančen, sama je za to, da se pogoji
spremenijo. Treba pa je resno obravnavati vprašanje nosilstva predmetov.
Doc. dr. Matjaž Knez je vprašal, ali bodo tudi njemu uredili nosilstvo.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da ne gre za urediti, vprašanje je, ali bo sodeloval, sam je
bil 12 x v Subotici.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da Subotic ni gostovanje, to je naš program.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da gostovanje ni predavanje v okviru Erasmusa, za njega je
gostovanje to, da te sprejmejo v svojo sredino, v svoj kurikulum.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da se s tem ne strinja.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da ima potrdilo, da je bil 3 mesece gostujoči profesor.
Izr. prof. dr. Kramberger je povedal, da doc. dr. Knez nima tega problema.
Dekan je povedal, da smo različni – delujemo na področjih naravoslovje, družboslovje, tehnika, to je
potrebno upoštevati. Za habilitacijo pa je potrebno 3 mesece delati v tujini.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da se želi primerjati s FS, FERI, FG.
Prof. dr. Potrč je povedal, da se nam ne sme preveč muditi.
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog spremembe kadrovskega načrta. Asist. dr. Sonja Mlaker Kač
gre na porodniški dopust. Povedala je, da izr. prof. dr. Irena Gorenak za nadomeščanje za čas odsotnosti
predlaga asist. Majo Rosi.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 25
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme spremembe kadrovskega načrta za študijsko leto
2015/2016:
- Ravnanje z zaposlenimi, VS, 2.l., 66 ur vaj redni in 8 ur vaj izredni bo namesto asist. dr. Sonje Mlaker
Kač izvajala asist. Maja Rosi,
- Upravljanje s človeškimi viri, UN, 2. l., 45 ur vaj redni bo namesto asist. dr. Sonje Mlaker Kač izvajala
asist. Maja Rosi.
Dekan je podal informacije o financiranju v letu 2016. V obdobju prvih 6 mesecev pričakujemo enako
financiranje kot v tem letu. Predlog je bil obravnavan na kolegiju dekanov.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je predlagala, da se ministrici za obrambo pošlje dopis, enak, kot smo ga
že poslali prejšnjemu ministru.

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