Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 29. 11. 2016
Številka 158/16/DMA
ZAPISNIK
36. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru
dne 28. 11. 2016

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 28. 11. 2016 s pričetkom ob 12.00 uri v
sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.
Prisotni člani Senata FL UM:
- prof. dr. Maja Fošner,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. dr. Tomaž Kramberger,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- prof. dr. Tone Lerher,
- Luka Herman.
Odsotni člani Senata FL UM: prof. dr. Bojan Rosi, doc. dr. Matjaž Knez, izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
Anja Dolinar, Sara Salamun.
Ostali prisotni: Igor Grofelnik, Iris Pregarc, Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner (v nadaljevanju: prodekanica) je v uvodu pozdravila navzoče in
povedala, da bo zaradi službene odsotnosti dekana v skladu z njegovim navodilom in pooblastilom vodila
sejo Senata FL UM.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Prodekanica je povedala, da smo naknadno prejeli
predlog za dodelitev naziva gostujoči strokovnjak dr. Igorju Jakominu in predlagala, da se dnevni red
razširi z novo točko 5. Gostujoči strokovnjak, dosedanja 5. točka pa postane 6.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 35. redne ter 13. dopisne seje Senata Fakultete za logistiko;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Doktorske disertacije;
4. Prošnje zaposlenih;
5. Gostujoči strokovnjak;
6. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme razširjeni dnevni red 36. redne seje Senata Fakultete za
logistiko UM.

Ad1) Obravnava in potrditev zapisnika 35. redne in 13. dopisne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je poročala o izvršitvi sklepov. Vsi sklepi se izvršujejo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrjuje zapisnik 35. redne in 13. dopisne seje
Senata FL UM.

Ad 2) Predlogi KŠZ FL UM
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklep 25. redne seje KŠZ FL UM:
SKLEP 7:
KŠZ predlaga Poslovodnemu odboru FL, da obravnava in določi znesek plačila vsem osebam brez statusa
(evidenčno vpisanim študentom), ki imajo manjkajoče obveznosti in želijo dokončati študij na Fakulteti za
logistiko.

Poslovodni odbor FL UM predlog obravnaval in na 36. seji sprejel naslednji sklep:
SKLEP
Poslovodni odbor Fakultete za logistiko UM soglaša, da osebe brez statusa (evidenčno vpisani
študenti), ki se udeležujejo študijskega procesa, plačajo izvedbo predmeta z izpitom v skladu z
veljavnim cenikom Fakultete za logistiko UM.
Prodekanica je povedala, da je Komisija za študijske zadeve organ Senata FL UM, zato je potrebno, da
se s sklepom KŠZ FL UM seznani tudi Senat FL UM in se do njega opredeli.
V nadaljevanju je povedala, da imamo na Fakulteti za logistiko dosti evidenčnih študentov in da je z
njimi veliko dela. Študentom ponudimo predavanja, vaje, gradiva in opravljanje izpitov. Glede na to, da
se je predmetnik spremenil, je zanje vse to novo. V ceniku je to opredeljeno kot izvedba predmeta z
izpitom, ki obsega predavanja, vaje, gradiva, govorilne ure in 3 izpitne roke.
Prof. dr. iztok Potrč je povedal, da se nekateri evidenčni študenti na predavanjih in vajah skrivajo med
rednimi, nekateri pa med izrednimi študenti. Sam jim pove, da se lahko prijavijo na izpit, ko bodo imeli
urejene zadeve z referatom za študentska vprašanja.
Prodekanica je potrdila, da je z evidenčnimi študenti veliko dela.
Damjana Medved Arbeiter je povedala, cenik, ki ga je potrdil Upravni odbor UM in Poslovodni odbor FL
UM, določa ceno za izvedbo predmeta z izpitom, ki znaša 281,30 EUR. Če je študent vključen v študijski
proces, se mu lahko to tudi zaračuna.
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Luka Herman je vprašal, kako je glede na to, da je v ceni za izvedbo predmeta z izpitom že vključeno
trikratno opravljanje izpita, v primeru, ko študent opravi izpit že prvič. Tak študent je dejansko plačal
več.
Prodekanica je povedala, da študent, ki opravi izpit v prvem izpitnem roku, po navadi ni evidenčno
vpisan.
Prodekan Igor Grofelnik je vprašal, kako pa je v primeru, ko je študent evidenčno vpisan zaradi izrednih
razmer, na primer bolezni.
Prodekanica je povedala, da izjeme obstajajo, če ima študent opravičljive razloge, se lahko tudi redno
ponovno vpiše in ohrani status študenta.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da pri evidenčnih študentih gre večinoma za študente, ki že leta
niso bili aktivni.
Prodekanica je povedala, da ima večina teh študentov manjše število izpitov, nekateri pa tudi več.
Igor Grofelnik je povedal, da se strinja s tem predlogom.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Senat Fakultete za logistiko soglaša, da osebe brez statusa (evidenčno vpisani študenti), ki se
udeležujejo študijskega procesa, plačajo izvedbo predmeta z izpitom v skladu z veljavnim cenikom
Fakultete za logistiko UM.

Ad 3) Doktorske disertacije
Prodekanica je povedala, da imamo v gradivu poročilo o oceni doktorske disertacije kandidatke Vaske
Pejić in predlog za imenovanje komisije za zagovor ter predala besedo prodekanu izr. prof. dr. Tomažu
Krambergerju.
Prodekan izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predstavil sklep KZRZ FL UM in poročilo o oceni doktorske
disertacije Vaske Pejić iz katerega izhaja, da je naloga primerna za zagovor.
Prof. dr. Tone Lerher je povedal, da se je kot mentor izločil iz dela komisije za pripravo poročila, sicer
pa ima kandidatka sprejet članek v objavo v revijo Promet in izpolnjuje pogoje za promocijo v naziv
doktor znanosti.
Po rajši razpravi je Senat FL UM soglasno sprejel:
SKLEP 4
Senat Fakultete za logistiko potrdi Poročilo o oceni doktorske disertacije kandidatke Vaske Pejić z
naslovom: Model načrtovanja vitke in zelene logistike.
SKLEP 5
Senat Fakultete za logistiko imenuje Komisijo za zagovor doktorske disertacije kandidatke Vaske Pejić
v sestavi:
1. red. prof. dr. Bojan Rosi, FL UM, predsednik,
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2. red. prof. dr. Tone Lerher, FL UM, mentor/član,
3. izr. prof. dr. Andrej Lisec, FL UM, somentor/član,
4. izr. prof. dr. Goran Đukić, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of
Zagreb, član.

Ad 4) Prošnje zaposlenih
Prodekanica je povedala, da sta prošnji za izdajo soglasja za izvajanje dodatnega dela na FL vložila: doc.
dr. Marjan Sternad in prof. dr. Tone Lerher.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6
Senat FL UM soglaša, da prof. dr. Tone Lerher v študijskem letu 2016/2017 za izvajanje dodatnega
pedagoškega dela na FL UM na rednem in izrednem študiju v skladu s potrjenim kadrovskim načrtom
za izvajanje študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje sklene pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo
v skupnem obsegu do 20 % polnega delovnega časa.
SKLEP 7
Senat FL UM soglaša, da doc. dr. Marjan Sternad v študijskem letu 2016/2017 za izvajanje dodatnega
pedagoškega dela na FL UM na rednem in izrednem študiju v skladu s potrjenim kadrovskim načrtom
za izvajanje študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje sklene pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo
v obsegu do 20 % polnega delovnega časa.

Ad 5) gostujoči strokovnjak
Prodekanica je povedala, da je prof. dr. Bojan Rosi 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
dr. Igorju Jakominu 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 Mednarodna
podjetniška logistika (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 dr. Igorju Jakominu interni naziv gostujoči strokovnjak
Fakultete za logistiko za dobo dveh let.

Ad 6) Razno
5.1. Spremembe kadrovskega načrta za študijsko leto 2016/2017:
Prodekanica je povedala, da je dekan predlagal naslednjo spremembe kadrovskega načrta:
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- pri predmetu Osnove teorije sistemov, VS, 1. l., bo na izrednem študiju 4 A-ure vaj izvajal prof. dr.
Bojan Rosi (prej zapisan izvajalec asist. Gašper Hribar).
Po krajši razpravi je Senat FL UM soglasno sprejel:
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko potrdi spremembo izvajalcev študijskih programov Fakultete za logistiko
za študijsko leto 2016/2017:
-pri predmetu Osnove teorije sistemov, VS, 1. l., bo na izrednem študiju 4 A-ure vaj izvajal prof. dr.
Bojan Rosi (prej izvajalec asist. Gašper Hribar).

V nadaljevanju je prodekanica povedala, da je v sredo, 30. 11. 2016 podelitev priznanj Fakultete za
logistiko za preteklo študijsko leto in vse povabila na slovesnost.
Glede nadaljevanja dela je povedala, da je potrebno obravnavati in potrditi razpis za vpis v podiplomske
študijske programe in spremembe teh študijskih programov, ki jih tokrat ni dosti. Senat FL UM bo to
obravnaval predvidoma 12. 12. 2016.
Seja je bila zaključena ob 12.45 uri.

Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter
Dekan Fakultete za logistiko UM
prof. dr. Bojan Rosi
po pooblastilu dekana
prof. dr. Maja Fošner
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