Celje, 5. 4. 2013
Številka: 76/2013/DMA
ZAPISNIK
35. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 4. 4. 2013
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 4. 4.
pričetkom ob 13.00 uri v sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.

2013

s

Prisotni člani Senata FL UM:
- izr. prof. dr. Bojan Rosi,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- red. prof. dr. Maks Oblak,
- doc. dr. Borut Jereb,
- Marko Cedilnik, univ. dipl. prav., mag. inž. log.,
- red. prof. dr. Iztok Podbregar,
- izr. prof. dr. Maja Fošner,
- Tina Cvahte,
- Ernest Rajh,
- Gašper Koželj Zevnik.
Ostali prisotni:
- Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.,
- Doc. dr. Tomaž Kramberger.
Dekan izr.prof. dr. Bojan Rosi (v nadaljevanju: dekan) je v uvodu pozdravil navzoče.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Dekan je predlagal, da se na
predlog predstojnika katedre za Vojaško logistiko se dnevni red razširi z novo 8.
točko – obravnava doktorske disertacije dr. Teodore Ivanuša.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 34. redne seje Senata FL
UM;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Razpis za vpis v doktorski študijski program v študijskem letu 2013/2014;
4. Institucionalna notranja evalvacija;
5. Habilitacije;
6. Gostujoči strokovnjaki;
7. Predlogi za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM;
8. Doktorska disertacija dr. Teodore Ivanuša;
9. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme razširjeni dnevni red 35. redne seje
Senata Fakultete za logistiko UM.

Ad 1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 34. redne seje Senata
FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe zapisnika in poročala o realizaciji
sklepov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 34. redne
seje Senata FL UM.

Ad2) Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
Prodekanica izr. prof. dr. Maja Fošner predstavi predloge KŠZ - sklepe št. 17. - 22,
sprejete na 22. redni seji KŠZ.
Glede sklepa 22 je povedala, da je potrebno
predhodno spremeniti Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela
na 2. stopnji študija na UM, zato danes tega ni mogoče potrditi.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3:
V postopku izbire modulov za študijsko leto 2013/2014 na 1. in 2. stopnji
študija se upošteva:
- E-izbira modulov je dokončna.
- Študentom, ki e-izbire modulov ne bodo naredili in tudi ne bodo izbirali
predmetov/modulov na drugih članicah UM (v okviru izbirnosti), bo KŠZ
določila module.
- V primeru neenakomerne porazdelitve študentov po opravljeni elektronski
izbiri, bo KŠZ naknadno določila kriterije izbire in prerazporeditve
študentov.
- Predstavitev modulov bo v času od 13. do 17.5.2013.
- E-izbira modulov bo potekala v času od 20. do 24.5.2013.
SKLEP 4:
Študenti 1. stopnje drugih članic UM lahko v za študijsko leto 2013/2014
izbirajo med naslednjimi predmeti univerzitetnega študijskega programa 1.
stopnje Logistika sistemov:
- Geografski informacijski sistemi (7 ECTS),
- Upravljanje s človeškimi viri (8 ECTS),
- Tehnike in tehnologije embaliranja(6 ECTS).
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Največje možno število študentov pri posameznem predmetu je 15. V primeru,
da bo prijav več kot razpisanih mest, bodo izbrani študenti, ki bodo imeli višjo
povprečno oceno zadnjega vpisanega letnika. Predmete lahko izbirajo študenti
2. ali 3. letnika študija na 1. stopnji na drugih članicah Univerze v Mariboru.
SKLEP 5:
Študenti 2. stopnje drugih članic UM lahko za študijsko leto 2013/2014 izbirajo
med naslednji predmeti magistrskega študijskega programa 2. stopnje Logistika
sistemov:
- Geografski informacijski sistemi 2(8 ECTS),
- Informacijska podpora logističnim sistemom (7 ECTS),
- Logistika in e-poslovanje (5 ECTS),
- Sodobne tehnike in tehnologije v logistiki(7 ECTS).
Največje možno število študentov pri posameznem predmetu je 15. V primeru,
da bo prijav več kot razpisanih mest, bodo izbrani študenti, ki bodo imeli višjo
povprečno oceno zadnjega vpisanega letnika. Predmete lahko izbirajo študenti
1. ali 2. letnika študija na 2. stopnji na drugih članicah Univerze v Mariboru.
SKLEP 6:
Senat FL UM soglaša, da je rok za dokončanje študija po starih predmetnikih
študijskih programov na vseh stopnjah študija Fakultete za logistiko UM do
1.10.2014.
SKLEP 7:
Fakulteta za logistiko v študijskem letu 2013/2014 izvaja vse študijske
programe Fakultete za logistiko UM za vse letnike študente po novem
predmetniku študijskih programov.
Prodekanica izr. prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog KŠZ za spremembo UN
študijskega programa – spremembo nosilca- sklep št. 10, sprejet na 44. dopisni seji
KŠZ:
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8:
Senat Fakultete za logistiko UM
soglaša s
spremembo univerzitetnega
študijskega programa 1. stopnje Logistika sistemov (spremembe nosilca). Sklep
se posreduje na Univerzo v Mariboru.

Ad 3) Razpis za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu
2013/2014
Dekan je predstavil odločitev Senata UM, da se ne potrdi predlog FL UM o razpisu
vpisa v DR študijski program FL UM in prebral zadnji dopis rektorja, s katerim je FL
UM pozval k predložitvi dokazil o izvajanju znanstveno – raziskovalnih projektov.
Povedal je, da je kot dekan sprejel ukrep. Tako da je prodekanu doc. dr. Tomažu
Krambergerju in prodekanici izr. prof. dr. Maji Fošner naložil, da pripravita
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program, kako se bomo lotili tega problema. Dekan je povedal, da se sam trudi s
pridobivanjem projektov.
Prof. dr. Maks Oblak je povedal, da znanstveno – raziskovalno delo nima nič
skupnega s projekti. Takšna odločitev je v bistvu napačna, ZR dela ni mogoče meriti
z EURi.
Prof. dr. Iztok Podbregar je vprašal, kaj bi univerza izgubila, če bi odobrila razpis
tega programa in ali bo zato, ker FL ni dobila razpisa, to kvoto dobil nekdo drug?
Dekan je povedal, da se je Senat UM več časa kot s temi vprašanji ukvarjal s
programi PEF in njihovo izgubo.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je samokritičen; če so merila za
odobritev razpisa za vpis takšna, potem FL tega merila ne izpolnjuje. Želi, da FL
dobi DR študij, ker presega osnovna merila.
Prof. dr. Iztok Podbrega je povedal, da temu ne oporeka, vseeno pa je problem, ker
tega nismo dobili, saj se s tem prekinja kontinuiteta, ki bi jo vzdrževali, če bi
dobili vsaj eno mesto.
Izr. prof. dr. Maja Fošner je povedala, da so vsi rekli, da imamo ZR aktivnost,
ampak ne dovolj za študente.
Dekan je povedal, da tudi,če bomo imeli projekte, to ni garancija, da bomo v
prihodnjem letu dobili DR študij.
Vprašanje je, kako bo to vplivalo na
reakreditacijo DR programa.
Prof. dr. Maks Oblak je rekel, naj se UM prilagodi eminentnim univerzam.
Doc. dr. Kramberger je rekel, da bomo mi plačevali za 5 let napačne politike na
FL, saj v tem obdobju tisti, ki so imeli moč, niso želeli projektnega in
raziskovalnega dela, tisti, ki so želeli pridobivati raziskovalne projekte, pa te moči
niso imeli. O tem se na Senatu FL nismo nikoli pogovarjali. Člankov ni mogoče
pisati brez ZR dela.
Prof. dr. Maks Oblak je rekel, da se ne smemo umakniti.
Dekan je povedal, da se nismo predali, ARRS projektov nismo pripravljali, ker so
profesorji pri nas samo gostovali, projekte pa so nosili na svoje matične fakultete.
Prof. dr. Maks Oblak je povedal, da imamo tudi fakultete, ki imajo ARRS projekte,
pa nobenega gostujočega strokovnjaka.
Izr. prof. dr. Maja Fošner je povedala, da sta na seji Senata UM oba z dekanom
poudarila, da imamo ZR delo, članke in pogoje za DR študij. Rektorjev odgovor je
bil, da imamo dovolj vpisanih DR študentov. Argument UM je bil ta, da so to pogoji
NAKVISa, pri tem pa so pred kratkim na vseh svojih organih v celoti potrdili vlogo
za reakreditacijo našega DR programa, ki je v postopku na NAKVISu.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 9:
Senat Fakultete za logistiko se seznani s stališčem Univerze v Mariboru in s
sklepom Senata Univerze v Mariboru, iz katerega izhaja, da se predlog za razpis
doktorskega študijskega programa Logistika sistemov ne potrdi iz razloga, ker
Fakulteta za logistiko ne izkazuje znanstveno – raziskovalnih projektov, v katere
bi se lahko vključili doktorski študenti.
SKLEP 10:
Vodstvo Fakultete za logistiko do naslednje seje Senata FL UM pripravi nabor
ukrepov, s katerimi bo fakulteta dosegla potrebno znanstveno – raziskovalno
aktivnost, ki je pogoj za izvajanje doktorskega študija.

Ad 4) Institucionalna notranja evalvacija
Doc. dr. Borut Jereb je predstavil postopek institucionalne notranje evalvacije in
obrazec. V maju 2013 pričakujemo obisk evalvatorjev. Povedal je, da kakovost UM ni
prava kakovost. Problem obrazca, ki ga izpolnjujemo je, da ni jasen, vsi se
trudimo,da se prikažemo v najlepši luči, čeprav to ni vedno tako. Na FL UM smo
pričeli z ugotavljanjem prave kakovosti, smernice smo sprejeli na strokovnem
kolegiju. Celotno delovanje FL UM smo razdelili na 6 procesov – 3 temeljne in 3
podporne, določili smo nosilce, sedaj je potrebno določiti cilje.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 11:
Senat Fakultete za logistiko UM se seznani s potekom postopka institucionalne
notranje evalvacije in soglaša z vsebino preglednega vprašalnika.

5) Habilitacije
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli predhodno soglasje in strokovna poročila
za izvolitev kandidata mag. Gregorja Garba v naziv višji predavatelj za predmetno
področje: »Vojaška logistika« in strokovno poročilo za izvolitev dr. Blaža Šamca v
naziv asistent za predmetno področje »Tehniška logistika«.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 12 :
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- doc. dr. Borut Jereb kot predsednik komisije,
- Tina Cvahte kot članica,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak kot članica.
5.1. Mag. Gregor Garb
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Pred izvedbo volitev je prof. dr. Iztok Podbregar povedal, da želi obrazložiti svoje
negativno stališče k izvolitvi mag. Gregorja Garba.
Kandidat nima niti ene objave s področja vojaške logistike. Negativno mnenje je dal
tudi zato, ker se ne strinja, da habilitiramo ljudi za konkurenco lastni fakulteti. Ne
glede na njegovo negativno mnenje pa ob ostalih pozitivnih mnenjih to ni preprečilo
izdaje soglasja UM k izvolitvi in nadaljevanja postopka.
Izvedle so se tajne volitve.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 13:
Mag. Gregor Garb se ne izvoli v naziv višji predavatelj za predmetno
področje »vojaška logistika« za dobo petih let.

5.2. dr. Blaž Šamec
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 14:
Dr. Blaž Šamec se izvoli v naziv asistent
»Tehniška logistika za dobo treh let.

za predmetno področje

Ad 6) Gostujoči strokovnjaki
Dekan je povedal, da smo prejeli predlog prof. dr. Lipičnika za podelitev naziva
gostujoči strokovnjak doc. dr. Mateju Trepečarju. Člani Senata FL UM so postavili
vprašanje, zakaj potrebuje nekdo, ki ima izvolitveni naziv, naziv gostujočega
strokovnjaka in ali je to sploh dovoljeno ter kaj bo s svojo izobrazbo lahko
predaval v okviru predmeta Načrtovanje logističnih centrov.
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da je od UM prejela odgovor, da je
izvoljenemu visokošolskemu učitelju z veljavno habilitacijo mogoče podeliti naziv
gostujoči strokovnjak in da za to ni nobene ovire.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je rekla, naj predlagatelj pove, zakaj želi doc. dr.
Trepečarja za gostujočega strokovnjaka.
Doc. dr. Jereb je postavil vprašanje, kakšna je dodana vrednost, ki jo bo prenesel v
okviru vsebin predmeta, pri katerem naj bi bil gostujoči strokovnjak.
Prof. dr. Oblak je predlagal, da Senat FL UM nalogi tajnici FL, da pridobi uradno
stališče UM o imenovanju docenta v naziv gostujočega strokovnjaka.
Senat F UM je soglasno sprejel:
SKLEP 15:
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Senat Fakultete za logistiko UM nalaga tajnici FL, da pridobi uradno
stališče Univerze v Mariboru ali je mogoče, da je za gostujočega
strokovnjaka predlagan in imenovan kandidat, ki ima veljaven izvolitveni
naziv visokošolskega učitelja - docenta.

Ad 7) Predlogi za podelitev časnih naslovov, priznanj in nagrad UM
Dekan je povedal, da smo prejeli poziv UM, da lahko predlagamo kandidate za
podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM.
Nepedagoški sodelavci so predlagali podelitev srebrnega ključa vodji računovodstva
Mojci Amon, kar je tudi njegov predlog. Dekan je predlagal, da se Senat FL UM
seznani s tem predlogom in ga podpre.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 16:
Senat Fakultete za logistiko se seznani s predlogom za podelitev srebrnega
ključa vodji računovodstva Fakultete za logistiko UM Mojci Amon in ga
podpira.

Ad 8) Doktorska disertacije dr. Teodore Ivanuša
Dekan je povedal, da je Komisija za znanstveno raziskovalno delo obravnavala
predlog Katedre za vojaško logistiko in podala predlog za imenovanje komisije za
oceno doktorske disertacije dr. Teodore Ivanuša.
V razpravi sta prof. dr. Iztok Podbregar in doc. dr. Borut Jereb pohvalili doktorsko
disertacijo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 17:
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru soglaša, da se imenuje
komisija za oceno doktorske disertacije dr. Teodore Ivanuša z naslovom:
»Kibernetika varnostnih sistemov – terorizem in obramba pred sredstvi za
množično uničevanje« v sestavi:
1.
2.
3.
4.

Izr. dr. Bojan Rosi, predsednik komisije,
Prof. dr. Iztok Podbregar FVV UM, mentor/član,
Prof. Emeritus ddr. Matjaž Mulej EPF, somentor/ član,
Prof. dr. Vladimir Jevtič, MF UL, član.

Ad 9) Razno

7

Dekan je povedal, da je izvedel, da se predstavnik Fakultete za logistiko prof. dr.
Martin Ivan Lipičnik ni udeležil včerajšnje seje Habilitacijske komisije UM, čeprav je
bil obravnavan tudi kandidat FL UM dr. Klemen Prah. Prof. dr. Lipičnik svojega
izostanka ni opravičil, ni sporočil, da ga ne bo, niti nima nobenega opravičenega
razloga, da se seje, ki zanj predstavlja delovno obveznost, ne bi udeležil.
Prof. dr. Lipičnik je predstavnik FL v Statutarni komisiji, Habilitacijski komisiji in
Senatu UM. Dekan je obvestil člane Senata FL UM, da se prof. dr. Lipičnik ne
udeležuje redno sej habilitacijske komisije, na seje Senata UM pa zamuja tudi po
eno uro. Dekan je povedal, da je prof. dr. Lipičnik že prejel opozorilo pred
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, ker ne hodi redno v službo.
Dekan je predlagal, da Senat FL UM prične postopek z razrešitvijo članstva prof.
dr. Lipičnika v vseh organih FL UM, saj nam s svojim ravnanjem dela več škode kot
koristi. Povedal je tudi, da bo sprožil postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi in
odprl razpravo.
Prof. dr. Maks Oblak je povedal, da prof. dr. Lipičniku z avgustom preneha delovno
razmerje na FUM, že maja lahko koristi letni dopust, če dekan ne more počakati, je
to njegov problem.
Predstavnika študentov v Senatu sta povedala, da je imel na magistrskem
študijskem program dva predmeta, dva bloka tedensko, pa ni uspel priti na
predavanja, oziroma so ga v celem letu videli samo enkrat.
Dekan je povedal, da ne bo vztrajal pri odpovedi, moramo pa narediti zamenjavo v
organih UM.
Doc. dr. Jereb je povedal, da morajo biti zamenjave hitre. Ugotovil je, da je zaradi
njegove neaktivnosti prišlo do težav pri vpisu projektov, prof. Lipičnik je dobil esporočila, vendar nanje ni reagiral. Glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa se
splača biti velikodušen.
Prof. dr. Oblak je predlagal,d se preveri, kolikokrat je bil prof. dr. Lipičnik odsoten
s seje Habilitacijske komisije.
Dekan je predlagal, da se v habilitacijsko komisijo imenuje prof. dr. Iztoka Potrča, v
Statutarno komisijo doc. dr. Boruta Jereba, sam pa bo kandidiral za člana Senata
UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 18:
Senat Fakultete za logistiko predlaga, da Senat Univerze v Mariboru
razreši prof. dr. Martina Ivana Lipičnika z mesta predstavnika Fakultete
za logistiko UM v Habilitacijski komisiji Senata Univerze v Mariboru zaradi
odsotnosti s sej (8 odsotnosti v zadnjih dvanajstih mesecih, od tega 5
zaporednih neopravičenih odsotnosti v času od 5. 12. 2012 do 3. 4. 2013).
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SKLEP 19:
Senat Fakultete za logistiko predlaga, da Senat Univerze v Mariboru
imenuje prof. dr. Iztoka Potrča za člana Habilitacijske komisije Senata
Univerze v Mariboru.

Prof. dr. Maks Oblak je povedal, da piše učbenik v angleškem jeziku, predlagal je,
da vprašamo UM ali je to znanstveno delo.

Zapisnik
Damjana Medved Arbeiter

Dekan Fakultete za logistiko
Izr. prof. dr. Bojan Rosi
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