Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 21. 6. 2016
Številka 77/16/DMA
ZAPISNIK
30. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 20. 6. 2016

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 20. 6. 2016 s pričetkom ob 12.10 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. Tomaž Kramberger
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- prof. dr. Tone Lerher,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- Luka Herman.
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Borut Jereb, doc. dr. Matjaž Knez, Anja Dolinar, Sara Salamun.
Ostali prisotni: 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.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Dekan je povedal, da smo v petek, 27. 6. 2016 prejeli
obvestilo o popolni vlogi in vlogo dr. Marjana Sternada za izvolitev in predlagal, da se dnevni red razširi
z novo 6. točko: Habilitacije. Dosedanja 6. točka razno pa postane 7.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 29. redne in 2. izredne seje Senata FL UM;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Pismo o nameri za sodelovanje s Slovensko vojsko;
4. Doktorske disertacije;
5. Gostujoči strokovnjaki;
6. Habilitacije;
7. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme razširjeni dnevni red 30. redne seje Senata Fakultete za
logistiko UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 29. redne in 2. izredne seje Senata FL UM
Damjana Medved Arbeiter je poročala izvršitvi sklepov. Vsi sklepi redne in izredne seje, razen sklepa št.
8, ki je bil sprejet na 29. redni seji o imenovanju tajnika FL UM. Danes smo iz UM prejeli dopis –
predhodno mnenje glavnega tajnika UM s predlogom za razveljavitev razpisa zaradi nepravilnosti v
postopku, ter ponovitev le-tega.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 29. redne in 2. izredne 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 21. redni seji KŠZ FL UM 20.
6. 2016. KŠZ je v skladu s sklepom Komisije za dodiplomski študij UM pregledala in se seznanila z
osnutkom novega Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih
1. in 2. stopnje UM in nanj nima pripomb. Gre za pravilnik, ki združuje dva sedaj ločena pravilnika.
Vsebinska sprememba je v tem, da je rok za oddajo vezane diplomske listine podaljšan na 30 dni po
zagovoru zaključnega dela.
V nadaljevanju je prof. dr. Maja Fošner kot obvestilo članov Senata Fakultete za logistiko predstavila
Navodila za pripravo doktorske disertacije na Univerzi v Mariboru.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da so vprašanje glede dispozicije doktorskega dela
obravnavali na KZRZ na UM. Ureditev na UM in posledično na fakultetah je različna. Povedal je, da bi
doktorate morali potrjevati na KZRZ.
Prof. dr. Iztok Potrč je predlagal, da sej KŠZ in KZRZ sestaneta skupaj.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je problem pri drugih članicah.
Prof. dr. Maja Fošner je člane Senata FL UM seznanila z rezultati izbirnosti. Na naši članici si nihče od
zunanjih študentov ni izbral predmetov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Senat Fakultete za logistiko se seznani z osnutkom Pravilnika o postopku priprave in zagovora
zaključnega dela na študijskih programih 1. in 2. stopnje UM.
SKLEP 4
Senat Fakultete za logistiko se seznani z navodili za pripravo dispozicije doktorske naloge.
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SKLEP 5
Senat Fakultete za logistiko se seznani z vprašanji izbirnosti na Univerzi v Mariboru.

Ad 3) Pismo o nameri za sodelovanje s Slovensko vojsko
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je predstavila sedanje aktivnosti za sodelovanje s Slovensko vojsko.
Damjana Medved Arbeiter je predstavila manjšo spremembo besedila osnutka pisma o nameri glede
na gradivo, in sicer v VI. točki se določilo glasi:…vsaj za 7 let (eno akreditacijsko obdobje)…
Dekan je povedal, da je modul podoben kot na Univerzi v Zagrebu. Trudimo se, da bi sodelovanje
pospešili in okrepili. Takšno pismo do sedaj še ni bilo pripravljeno. Dekan je ocenil, da smo na dobri
poti.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6
Senat Fakultete za logistiko soglaša z osnutkom pisma o nameri za sodelovanje s Slovensko vojsko.

Ad 4) doktorske disertacije
4.1. Boštjan Kopše
Dekan je predstavil mnenje prorektorice prof. dr. Nataše Vaupotič glede preoblikovanja dispozicije
doktorske disertacije kandidata Boštjana Kopšeta. Prorektorica ocenjuje, da dispozicije ni potrebno
ponovno obravnavati na Senatu FL in predlaga, da se Senat FL UM seznani, da je bila preoblikovana v
skladu z navodili, sprejetimi na KPŠ, kar ne vpliva na mnenje, ki so ga podali poročevalci. Navodila sicer
veljajo za dispozicije, ki jih bodo na rektorat prejeli po 1. 10. 2016, a so se vsi člani KPŠ strinjali, da so
to pravzaprav temelji poročanja o ZR delu, za katere bi moralo biti samoumevno, da jih kandidati
poznajo in upoštevajo pri pripravi dispozicije.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 7
Senat Fakultete za logistiko se seznani s preoblikovanjem dispozicije doktorske disertacije kandidata
Boštjana Kopšeta.

4.2. mag. Janez Žirovnik
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je predstavila poročilo Komisije za oceno doktorske disertacije kandidata
mag. Janeza Žirovnika ter predlagala, da Senat FL poročilo potrdi in imenuje komisijo za zagovor
doktorske disertacije kandidata mag. Janeza Žirovnika.
Senat FL UM je soglasno sprejel
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SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko potrdi Poročilo o oceni doktorske disertacije kandidata mag. Janeza
Žirovnika z naslovom: Procesni model presojanja posegov obveščevalnih služb v komunikacijsko
zasebnost kot logistični izziv.
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko imenuje Komisijo za zagovor doktorske disertacije kandidata mag. Janeza
Žirovnika v sestavi:
1. red. prof. dr. Bojan Rosi, FL UM, predsednik,
2. red. prof. dr. Iztok Podbregar, FOV UM, mentor,
3. izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, FL UM, članica,
4. zaslužni prof. dr. Albin Igličar, PF UL, član.

4.3. asist. Gašper Hribar
Prodekan izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predstavil prijavo teme in dispozicije doktorske disertacije
kandidata Gašperja Hribarja, mag. var. Z naslovom: Model zadostnega in potrebnega zaupanja
državljanov v matične obveščevalno-varnostne službe: logistika aplikacije.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko potrdi temo in dispozicijo doktorske disertacije kandidata Gašperja
Hribarja, mag. var., z naslovom: Model zadostnega in potrebnega zaupanja državljanov v matične
obveščevalno-varnostne službe: logistika aplikacije, pod mentorstvom izr. prof. ddr. Teodore
Ivanuša.
SKLEP 11
Senat Fakultete za logistiko imenuje Komisijo za oceno primernosti prijavljene teme doktorske
disertacije kandidata Gašperja Hribarja, mag. var., z naslovom: Model zadostnega in potrebnega
zaupanja državljanov v matične obveščevalno-varnostne službe: logistika aplikacije, v sestavi:
1. red. prof. dr. Iztok Podbregar, FOV UM, član,
2. zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, EPF UM, član,
3. zasl. prof. dr. Albin Igličar, PF UL, član.

4.4.predlog za spremembo Kriterijev in meril članic UM glede zahtevane znanstvene aktivnosti
kandidatov
Dekan in prodekan izr. prof. dr. Tomaž Kramberger sta povedala, da so bile spremembe Kriterijev in
meril članic UM glede zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti
pred promocijo na Senatu UM potrjene, vendar zaradi možnosti nepredvidljivih zlorab prodekan
predlaga, da spremembe umaknemo, anuliramo sklep in s tem poskrbimo, da bodo vsi kandidati v
enakopravnem položaju.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko sprejme spremembe Kriterijev in meril članic UM glede zahtevane
znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti pred promocijo. Razveljavi se
drugi odstavek kriterijev Fakultete za logistiko, ki se glasi:

4/6

»Ne glede na prejšnji odstavek je doktorand Fakultete za logistiko, ki je doktoriral s področja vojaške
logistike, lahko promoviran, ko ima v eni izmed revij, ki je indeksirana v podatkovni bazi Scopus
objavljen vsaj en znanstveni članek, v katerem so vsebovana spoznanja iz njegove doktorske
disertacije.«

4.5. Informacija o odstopu člana KZRZ FL UM
Prodekan izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je študent Sebastjan Lazar seznanil člane KZRZ
FL UM s svojim odstopom z mesta člana KZRZ, zaradi dela preko študentskega servisa.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko se seznani z odstopno izjavo študenta Sebastjana Lazarja z mesta člana
Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve.

Ad 5) Gostujoči strokovnjaki
Predlog za podelitev naziva gostujoči strokovnjak Robertu Severju
Prof. dr. Bojan Rosi 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 Robertu Severju 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 Obvladovanje
vrednostne verige 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 14
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli Robertu Severju interni naziv gostujoči strokovnjak Fakultete
za logistiko za dobo dveh let.

Ad 6) Habilitacije
6.1. dr. Marjan Sternad
Dekan je povedal, da je kandidat dr. Marjan Sternad vložil vlogo za izvolitev v naziv docent za predmetno
področje Logistika (družboslovje). Za nadaljevanje postopka je potrebno imenovati poročevalce. Dekan
je predlagal poročevalce.
Senat FL UM je soglasno sprejel:

SKLEP 15
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev dr.
Marjana Sternada za izvolitev v naziv docent za predmetno področje Logistika (družboslovje)
v sestavi:
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1. dr. Bojan Rosi, FL UM, redni profesor za predmetno področje Logistika (družboslovje)
(neomejeno), predsednik komisije;
2. dr. Borut Jereb, FL UM, izredni profesor za predmetno področje Logistika (družboslovje) (do
28. 9. 2019), član;
3. ddr. Timotej Jagrič, EPF UM, redni profesor za predmetno področje Aplikativna ekonomija
in ekonometrija (neomejeno), član;
4. dr. Matjaž Knez, FL UM, docent za predmetno področje »Logistika (družboslovje) (do 29. 9.
2018), dodatni član.

Ad 7) Razno
Dekan je člane Senata FL UM seznanil s tem, da je bilo predvideno, da seja kolegija dekanov o
financiranju članic UM iz sredstev MIZŠT, ki je bila planirana za 27. 6. 2016, po letnih dopustih.

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