Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 22. 3. 2016
Številka 29/16/DMA

ZAPISNIK
27. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 21. 3. 2016

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 21. 3. 2016 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,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- izr. prof. dr. Tone Lerher,
- doc. dr. Matjaž Knez;
- izr. prof. dr. Tomaž Kramberger,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- Luka Herman.
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, Sara Salamun, Anja Dolinar.
Ostali prisotni: Igor Grofelnik, 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 dnevni red razširi z novo
7. točko: 7. Predlog za podelitev priznanj in nagrad Univerze v Mariboru, dosedanja 7. točka pa postane
8. razno.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 26. redne seje Senata FL UM;
2. Postopek imenovanja dekana Fakultete za logistiko za novo mandatno obdobje;
3. Habilitacije;
4. Gostujoči strokovnjaki;
5. Doktorske disertacije;
6. Spremembe kadrovskega načrta za študijsko leto 2015/2016;
7. Predlog za podelitev priznanj in nagrad Univerze v Mariboru,
8. Razno.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme razširjeni dnevni red 27. redne seje Senata Fakultete za
logistiko UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 26. 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 26. redne seje Senata FL UM.
Dekan je predlagal, da Senat FL UM določi dodatno delovno skupino za pregled skladnosti študijskih
programov FL UM z ELA standardi.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 3:
Senat FL UM imenuje delovno skupino za pregled skladnosti študijskih programov Fakultete za
logistiko z ELA standardi, ki jo sestavljajo:
Mag. Marjan Sternad, vodja delovne skupine,
Asist. Tina Cvahte, članica;
Asist. Tea Vizinger, članica,
Asist. Vaska Pejić, članica.
Delovna skupina do 1. 6. 2016 pregleda in opravi primerjavo vsebin študijskih programov FL UM z ELA
standardi in izdela poročilo o tem, ali študijski programi FL UM pokrivajo vsebino ELA standardov in o
morebitnih manjkajočih vsebinah.

V nadaljevanju je Damjana Medved Arbeiter dodatno opozorila na sklep, ki je bil sprejet na 24. redni
seji Senata FL UM:
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.

Naloge delovne skupine so bila določene samo za čas do 1. 3. 2016, glede na sklep, ki smo ga prejeli iz
UM, pa je potrebno z aktivnostmi nadaljevati, saj je potrebno do 30. 9. 2016 formirati Programski svet.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 4:
Delovna skupina za pripravo izhodišč za delo programskega sveta FL UM nadaljuje svoje delo in do 30.
6. 2016 pripravi predlog sestave programskega sveta Fakultete za logistiko ter njegovih nalog.

Ad 2) Postopek imenovanje dekana Fakultete za logistiko za novo mandatno obdobje
Dekan je povedal, da smo iz UM dobili poziv za izvedbo postopka imenovanja dekana Fakultete za
logistiko, ki poteka v skladu z določili Zakona o visokem šolstvu ter Statuta Univerze v Mariboru. Predlog
za imenovanje dekana za novo mandatno obdobje mora biti posredovan na rektorat najkasneje do 1.
9. 2016. Dekan je še povedal, da bomo glede na to, da se rok izteče neposredno po koncu poletnih
mesecev, postopek na fakulteti izvedli že pred pričetkom počitnic.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Senat Fakultete za logistiko UM se seznani s pozivom za izvedbo postopka imenovanja dekana
Fakultete za logistiko.

Ad 3) Habilitacije
Asist. Benjamin Marcen
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli strokovna poročila o izpolnjevanju pogojev za ponovno izvolitev
kandidata asist. Benjamina Marcena v naziv asistenta za predmetno področje Logistika (naravoslovje in
matematika).
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:
- Izr. prof. dr. Irena Gorenak, predsednica komisije,
- Izr. prof. dr. Tone Lerher, član,
- Luka Herman, član - študent.
Izvedejo se tajne volitve za asist. Benjamina Marcena.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 7
Asist. Benjamin Marcen se izvoli v naziv asistenta za predmetno področje Logistika
(naravoslovje in matematika) za dobo treh let (ponovna izvolitev).
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Po izvedenih volitvah je izr. prof. dr. Borut Jereb zaradi pedagoških obveznosti zapustil sejo.

Ad 4) Gostujoči strokovnjak
Predlog za podelitev naziva gostujoči strokovnjak Matjažu Martiniju
Izr. prof. dr. Tone Lerher 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 Matjažu Martiniju interni
naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri izvedbi študijskih programov Fakultete za logistiko.
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 Modeliranje
dinamičnih procesov v logistiki (MAG). Na predavanja je bil povabljen tudi predstavnik Študentskega
sveta FL UM, ki je med študenti izvedel ankete.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli Matjažu Martiniju interni naziv gostujoči strokovnjak Fakultete
za logistiko za dobo dveh let.

Ad 5) doktorske disertacije
Prodekan izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predstavil sklepe KZRZ FL UM:
5.1. Boštjan Kopše
I
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko potrdi temo in dispozicijo doktorske disertacije kandidata Boštjana
Kopšeta, s predlaganim naslovom: Vključitev zunanjih izvajalcev transporta in oskrbe na sodobno
bojišče, pod mentorstvom red. prof. dr. Iztoka Podbregarja in somentorstvom izr. prof. dr. Boruta
Jereba.
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko imenuje Komisijo za oceno primernosti prijavljene teme doktorske
disertacije kandidata Boštjana Kopšeta z naslovom: Vključitev zunanjih izvajalcev transporta in
oskrbe na sodobno bojišče, v sestavi:
1. izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, FL UM, predsednica,
2. red. prof. dr. Iztok Podbregar, FL UM, mentor,
3. izr. prof. dr. Borut Jereb, somentor/član,
4. zaslužni prof. dr. Albin Igličar, PF UL, član.

5.2. Walleed Rashad
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 11
Senat Fakultete za logistiko potrdi temo in dispozicijo doktorske disertacije kandidata Walleeda
Rashada, s predlaganim naslovom: A framework for managing future supply chain trends: utilization
of lean, agile and leagile strategies, pod mentorstvom doc. dr. Zlatka Nedelka in somentorstvom red.
prof. dr. Vojka Potočana.
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko imenuje Komisijo za oceno primernosti prijavljene teme doktorske
disertacije kandidata Waleeda Rashada z naslovom: A framework for managing future supply chain
trends: utilization of lean, agile and leagile strategies, v sestavi:
1. izr. prof. dr. Bojan Rosi, FL UM, predsednik,
2. doc. dr. Zlatko Nedelko, EPF UM, mentor,
3. red. prof. dr. Vojko Potočan, EPF UM, somentor/član,
4. red. prof. dr. Aleš Groznik, EF UL, član.

5.3. Mag. Marjan Sternad
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko potrdi Poročilo o oceni doktorske disertacije kandidata mag. Marjana
Sternada.
SKLEP 14
Senat Fakultete za logistiko imenuje Komisijo za zagovor doktorske disertacije kandidata mag.
Marjana Sternada, z naslovom: Upravičenost uporabe regionalnih železniških prog iz vidika
uporabnine, v sestavi:
1. izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, FL UM, predsednik,
2. izr. prof. dr. Bojan Rosi, FL UM, mentor,
3. red. prof. ddr. Timotej Jagrič, EPF UM, somentor/član,
4. red. prof. dr. Bogdan Zgonc, FG UL, član,
5. izr. prof. dr. Karin Širec, EPF UM, članica.
5.4. Simon Oman
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 15
Senat Fakultete za logistiko potrdi Poročilo o oceni doktorske disertacije kandidata Simona Omana.
SKLEP 16
Senat Fakultete za logistiko imenuje Komisijo za zagovor doktorske disertacije kandidata Simona
Omana, z naslovom: Integracija ERP in MES sistema, v sestavi:
1. izr. prof. dr. Bojan Rosi, FL UM, predsednik,
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2. red. prof. dr. Robert Leskovar, FOV UM, mentor,
3. red. prof. dr. Miro Gradišar, EF UL, član,
4. izr. prof. dr. Roman Gumzej, FL UM, član.

Ad 6) Spremembe kadrovskega načrta:
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predlagala spremembe kadrovskega načrta za leto 2015/2016 in
povedala, da je predlog sprememb podan v skladu s predlogi obeh izvajalcev, izr. prof. ddr. Teodora
Ivanuša in izr. prof. dr. Boruta Jereba:
- pri predmetu Invencijsko - inovacijski management v logističnih sistemih, MAG, 1. l., bo na rednem
študiju 3 A-ure predavanj in 3 E-ure predavanj izvajal izr. prof. dr. Borut Jereb (prej je vseh 21 A-ur
predavanj in vseh 24 E-ur predavanj izvajala izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša).
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 17
Senat Fakultete za logistiko potrdi spremembo izvajalcev študijskih programov Fakultete za
logistiko za študijsko leto 2015/2016:
- pri predmetu Invencijsko - inovacijski management v logističnih sistemih, MAG, 1. l., bo na
rednem študiju 3 A-ure predavanj in 3 E-ure predavanj izvajal izr. prof. dr. Borut Jereb (prej je vseh
21 A-ur predavanj in vseh 24 E-ur predavanj izvajala izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša).

Ad 7) Predlog za podelitev priznanj in nagrad Univerze v Mariboru
Dekan je povedal, da smo prejeli poziv rektorja za podajo predlogov za podelitev Perlachovih nagrad in
Perlachovih priznanj. Predlog za Perlachovo nagrado bo pripravil izr. prof. dr. Tomaž Kramberger in sicer
za doktorsko študentko in asistentko Teo Vizinger.
Prejeli smo tudi poziv za podajo predlogov z podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM ter za
podelitev nagrad študentom.
Dekan je povedal, da bo za rektorjevo nagrado predlagal študenta Žana Polca.
Dekan je predlagal, da Senat FL UM sprejme sklep, s katerim predlaga, da se priznanje za
znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo podeli izr. prof. dr. Iztoku Potrču. Prof. dr.
Iztok Potrč je povedal, da se strinja s predlogom, glasovanja pa se bo vzdržal.
Senat FL UM je s sedmimi glasovi ZA in enim vzdržanim sprejel:
SKLEP 18
Senat Fakultete za logistiko UM predlaga, da se prof. dr. Iztoku Potrču podeli priznanje Univerze v
Mariboru za znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo za leto 2016.
Dekan je predlagal, da Senat FL UM sprejme sklep, s katerim predlaga, da se priznanje za strokovno
delo podeli vodji referata za študentska vprašanja Kseniji Končan.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 19
Senat Fakultete za logistiko UM predlaga, da se Kseniji Končan podeli priznanje Univerze v Mariboru
za strokovno delo za leto 2016.

Ad 8) 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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