Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 20. 4. 2016
Številka 47/16/DMA

ZAPISNIK
28. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 20. 4. 2016

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 20. 4. 2016 s pričetkom ob 12.00 uri v
sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.
Prisotni člani Senata FL UM:
- prof. dr. Bojan Rosi,
- prof. dr. Maja Fošner,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- prof. dr. Tone Lerher,
- doc. dr. Matjaž Knez;
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- Anja Dolinar.
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, Sara Salamun, Luka Herman.
Ostali prisotni: Igor Grofelnik, Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Dekan prof. dr. Bojan Rosi (v nadaljevanju: dekan) je v uvodu pozdravil navzoče in ugotovil, da je seja
sklepčna. Članom Senata FL UM je povedal, da je bil dr. Tone Lerher izvoljen v naziv rednega profesorja
za predmetno področje Logistika (tehnika) in mu za ta dosežek čestital. Čestitki so se pridružili vsi ostali
prisotni.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Dekan je predlagal, da se dnevni red razširi z novo
5. točko: imenovanje komisije za pregled kandidatur in komisije za pritožbe.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 27. redne seje Senata FL UM;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Habilitacije;
4. Doktorske disertacije;
5. Imenovanje komisije za pregled kandidatur in komisije za pritožbe;
6. Razno.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme razširjeni dnevni red 28. redne seje Senata Fakultete za
logistiko UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 27. redne seje
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe in poročala o izvršitvi sklepov.
V razpravi je prof. dr. Iztok Potrč predlagal, da bi v bodoče pri obravnavi zapisnika poročevalec predstavil
samo nerealizirane sklepe, s čimer so se ostali člani Senata FL strinjali.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 27. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Predlogi KŠZ FL UM
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepe, ki jih je KŠZ FL UM sprejela na 16. dopisni seji FL UM.
Doc. dr. Matjaž Knez je vprašal, ali bomo spet uporabljali stari Moodle.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da smo se tako dogovorili na Strokovnem kolegiju FL, saj ne vemo
natančno, kako poteka postopek izbiranja modulov preko univerzitetnega moodla.
Prof. dr. Iztok Potrč je vprašal, v kakšni obliki naj predstojniki predstavijo predmete izbirnih modulov.
Prof. dr. Maja Fošner je odgovorila, da kakor želi, lahko pisno, lahko tudi neposredno predstavi
študentom.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Senat Fakultete za logistiko določi postopek izbire modulov na 1. in 2. stopnji študija, kot sledi v
nadaljevanju:
- Študente 2. letnika 1. in 1. letnika 2. stopnje študija se povabi k e-izbiri modulov (razen tistih, ki
nameravajo v okviru izbirnosti opravljati obveznost/i na drugi članici UM).
- E-izbira modulov je dokončna. Naknadna zamenjava, razen v primeru mednarodne izmenjave, ni
možna.
- Po zaključenem postopku izbire se študente o tem obvesti.
- Študenti, ki e-izbire modulov ne bodo naredili in tudi ne bodo izbirali predmetov/modulov na
drugih članicah UM (v okviru izbirnosti), jim jih bo določila KŠZ.
- E-izbira modulov bo potekala od 3.5. 2016 s pričetkom ob 8.00 uri do 9.5.2016 do 24.00 ure.
SKLEP 4
Predstojnike kateder Fakultete za logistiko se pozove, da do 22. 4. 2016 pripravijo kratek opis
predmetov izbirnih modulov za objavo v spletni učilnici.
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SKLEP 5
Senat Fakultete za logistiko potrdi spremembo angleškega imena predmeta Razvoj trajnostnih
oskrbovalnih verig na univerzitetnem študijskem programu Logistika sistemov tako, da se novo ime
predmeta v angleškem jeziku glasi:
» Development of sustainable supply chains ».

Ad 3) Habilitacije
Dekan je predlagal, da Senat FL UM imenuje komisijo za izvedbo volitev, ki izvede tajne volitve.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 6
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša kot predsednica komisije,
- izr. prof. dr. Borut Jereb kot član,
- Anja Dolinar kot članica - študentka.
3.1. Doc. dr. Darja Topolšek
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli predhodno soglasje za izvolitev doc. dr. Darje Topolšek v naziv
izredna profesorica.
Izvedle so se tajne volitve za doc. dr. Darjo Topolšek.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 7
Doc. dr. Darja Topolšek se izvoli v naziv izredna profesorica za predmetno področje Logistika
(tehnika) za dobo petih let (prva izvolitev).

3.2. Izr. prof. dr. Irena Gorenak
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli strokovna poročila za izvolitev izr. prof. dr. Irene Gorenak v naziv
izredna profesorica.
Izvedle so se tajne volitve za izr. prof. dr. Ireno Gorenak.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 8
Izr. prof. dr. Irena Gorenak se izvoli v naziv izredna profesorica za predmetno področje
Logistika (družboslovje) za dobo petih let (ponovna izvolitev).

3.3. Matjaž Marovt
Dekan je povedal, da je kandidat Matjaž Marovt vložil vlogo za izvolitev v naziv višji predavatelj za
predmetno področje Logistika (družboslovje). Za preskok naziva predavatelj in neposredno izvolitev v
višji naziv višji predavatelj je potrebno soglasje najmanj treh rednih profesorjev ali senata članice.

3/5

Dekan je povedal, da je kandidat Matjaž Marovt vrhunski strokovnjak, delal je v številnih velikih
podjetjih, sam podpira njegov predlog in predlaga, da Senat FL UM izda soglasje k izvolitvi v višji naziv.
Kandidat sodeluje s FL, vedno je odziven, tudi kot gostujoči strokovnjak. Je strokovnjak iz prakse, ki si ga
lahko samo želimo v naših vrstah.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko soglaša, da se kandidat Matjaž Marovt predčasno izvoli v naziv
višji predavatelj za predmetno področje Logistika (družboslovje).

Ad 4) doktorske disertacije
4.1. Boštjan Kopše
Dekan je v odsotnosti prodekana za znanstveno-raziskovalno delo povedal, da smo prejeli pozitivno
poročilo komisije o oceni primernosti prijavljene teme doktorske disertacije kandidata Boštjana
Kopšeta.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko potrdi poročilo o oceni primernosti prijavljene teme 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.

Ad 5) Imenovanje komisije za pregled kandidatur in komisije za pritožbe
Dekan je povedal, da je 18. 4. 2016 izdal sklep o razpisu postopka kandidiranja, volitev in imenovanja
dekana FL, ki je objavljen na oglasni deski in na spletni strani FL.
Za izvedbo postopka je potrebno imenovati komisijo za pregled kandidatur in komisijo za pritožbe.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 11
Senat Fakultete za logistiko imenuje komisijo za pregled kandidatur za dekana Fakultete za
logistiko v sestavi:
1. Izr. prof. dr. Darja Topolšek, predsednica komisije;
2. Nina Vrečko, članica;
3. Luka Herman, predstavnik študentov, član.

SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko imenuje komisijo za pritožbe v postopku kandidiranja, volitev in
imenovanja dekana Fakultete za logistiko v sestavi:
1. Izr. prof. dr. Irena Gorenak, predsednica komisije;
2. Damjana Medved Arbeiter, članica;
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3. Anja Dolinar, predstavnica študentov, članica.

Ad 6) Razno
6.1. Evropski dan oskrbnih verig na Fakulteti za logistiko
Dekan je povedal, da je jutri, 21. 4. 2016 evropski dan oskrbnih verig. Ob tej priložnosti pripravljamo
posvet na temo trendi v upravljanju logistike in oskrbovalnih verig. Z dogodkom smo se prijavili na
spletno stran ELA. Smo edini v RS, ki sodelujemo pri tem. Dogodek bo trajal približno dve uri, nato bo
organizirana okrogla miza. Za študente, ki imajo v tem terminih predavanja ali vaje, je udeležba na
dogodku obvezna. Vsi so vabljeni, pričakujemo, da se bodo dogodka udeležili v čim večjem številu.
6.2. izvedba skupnega magistrskega študijskega programa v Bujanovcu
Dekan je predlagal, da se pri izvedbi skupnega magistrskega študijskega programa priznajo in izvedejo
dodatne ure predavanj za študente v Bujanovcu.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko potrdi spremembo kadrovskega načrta izvedbe skupnega magistrskega
študijskega programa Logistika sistemov v ekonomiji Fakultete za logistiko in Ekonomske fakultete
Subotica za študijsko leto 2015/2016:
- izvajalci predavanj pri predmetih Mednarodna poslovna logistika, Management kakovosti v
logističnih sistemih in Modeliranje v logistiki izvedejo vsak pri svojem predmetu dodatnih 10 ur
predavanj za študente dislocirane enote v Bujanovcu, Srbija.
6.3. Razno
Dekan je povedal, da so 4 članice UM (FT, FE, FS in FMF) na UM vložile vloge za finančno pomoč.
Nam se postavlja vprašanje, kaj smo racionalizirali, da kljub podfinanciranosti še pozitivno poslujemo.
Dekan je povedal, da v letu 2016 pričakujemo povečanje prihodkov za 2,4% več kot v letu 2015. 0,6 %
prihodkov pa se bo razdelilo med članice, ki so v največji finančni stiski. 27. 6. 2016 je načrtovana seja
Kolegija dekanov, ki bo namenjena samo vprašanju financiranja. Velik problem za UM predstavljajo
tožbe zaposlenih. Dve delavki UM sta dobili tožbi za izplačilo razlike v plači, ki je v skladu z izvolitvenim
nazivom. FERI je svoji delavki razliko že izplačal, FF pa ne.
Prof. dr. Tone Lerher je povedal, da je prof. dr. Danijel Rebolj poslal vabilo na predavanje z naslovom
Inventing Ingeenering, ki bo v petek, 22. 4. 2016 na rektoratu UM. Dekan je pozval predvsem
Mariborčane, da se udeležijo predavanja.
Dekan je povedal, da je na Medicinski fakulteti kitajska delegacija. Srečanja z njimi se bo v imenu FL
udeležila prof. dr. Maja Fošner.
Seja je bila končana ob 13.30 uri.
Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter
Dekan Fakultete za logistiko UM
prof. dr. Bojan Rosi
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