Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 12. 1. 2017
Številka 2/17/DMA
ZAPISNIK
38. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 12. 1. 2017

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 12. 1. 2017 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,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- Tadej Bratina,
- Luka Herman.
Odsotni člani Senata FL UM: prof. dr. Bojan Rosi, prof. dr. Tone Lerher, doc. dr. Matjaž Knez, Mark
Kmetec.
Ostali prisotni: Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner (v nadaljevanju: prodekanica) je v uvodu pozdravila navzoče, jim
zaželela uspešno delo v novem letu 2017 ter povedala, da bo zaradi odsotnosti dekana zaradi bolezni v
skladu z njegovim navodilom in pooblastilom vodila današnjo sejo Senata FL UM.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Prodekanica je predlagala naslednje spremembe
dnevnega reda:
- 2. in 3. točka združita v eno točko: 2. predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
- 4. točka postane 3. Habilitacije;
- Doda se nova 4. točka: 4. prošnje zaposlenih.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 37. redne seje Senata Fakultete za logistiko;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Habilitacije;
4. Prošnje zaposlenih;
5. Razno.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 38. redne seje Senata Fakultete za logistiko UM.

Ad1) Obravnava in potrditev zapisnika 37. redne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je poročala o izvršitvi sklepov. Vsi sklepi so izvršeni ali poslani na rektorat
UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrjuje zapisnik 37. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Predlogi KŠZ FL UM
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepa 10 in 11 iz 27. redne seje KŠZ FL UM, ki sta v
gradivu.
Prodekanica je obrazložila predlog izhodišč glede sprememb doktoskega študija UM, vsaka članica naj
bi jih obravnavala in podala morebitne svoje predloge ali pripombe. Prenova in izboljšanje doktorskega
študija je dolgoročni cilj UM, ki je zapisan tudi v dolgoročnih programih dela, zato je bila načrtovana tudi
ustanovitev doktorske šole, ki bi vsebovala vse doktorske programe članic. Sedaj imamo v obravnavi
gradivo glede mentorjev učnih enot in ocenjevalcev. Gradivo smo obravnavali na Strokovnem kolegiju
FL M in seji KŠZ, kjer smo se strinjali s predlogi.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da je absurd, da mentor ne sme bili ocenjevalec teme.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da je tako tudi drugje.
Prodekanica je povedala, da so na KŠZ in KPS UM na to temo zelo veliko razpravljali.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da gre za to, da ne moreš ocenjevati samega sebe. Mentor
mora imeti reference s področja, menor in ocenjevalec pa ne smeta sodelovati pri objavah.
Izr. prof. dr. Teodora Ivanuša je povedala, da je bila njena pripomba na KŠZ, da je absurd, da mentor ne
sme biti na zagovoru.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da ne gre za to, ne more pa skupaj s somentorjem imeti večine v komisiji.
Prodekanica je povedala, da se pogovarjamo o zunanjem članu, gre za to, da vsak napiše svoje poročilo
in da se doseže neodvisnost.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da je pri svojem prvem doktoratu naziv dobila z opravljenim
zagovorom, pri drugem doktoratu pa šele s promocijo.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Senat Fakultete za logistiko soglaša z izhodišči za prenovo doktorskega študija na Univerzi v
Mariboru- sklop mentorji, nosilci učnih enot in ocenjevalci v različnih fazah postopka doktoriranja,
dopolnjeno gradivo z dne 19. 12. 2016.

V nadaljevanju je prodekanica podala informacije o ostalih temah, ki so bile obravnavane na KŠZ.
Glede študentskih anket je povedala, da jih morajo obravnavati tudi katedre, in to je potrebno opraviti
do konca januarja v skladu s sklepom KŠZ. Ankete bo predstojnikom kateder poslal dekan, ko se vrne na
delo. Sicer so naši pedagoški sodelavci dobro ocenjeni, vsi so pozitivni. Kar se tiče obremenitev, so bila
nekatera odstopanja, vendar smo prišli do sklepa, da študenti enačijo e-ure in samostojno delo, in da
zaradi tega prihaja do nerazumevanja. Po obravnavi na katedrah bomo to vprašanje obravnavali tudi na
Senatu FL.
Študent Tadej Bratina je povedal, da se strinja, da prihaja do nerazumevanja, saj tudi sam ne razume
vedno vseh vprašanj iz anketnega vprašalnika.
Prodekanica mu je odgovorila, da bi morali na to opozoriti pri pripravi ankete, saj imamo zaradi e-študija
posebnosti.
Glede ERASMUSa je povedala, da ga UM spodbuja, da pa se razmišlja o tem, da bi študentom ponujali
samo določen nabor predmetov posameznih članic. Na FL ponujamo 91 predmetov, zato smo na KŠZ
sprejeli sklep, naj katedre pripravijo predlog nabora izbirnih predmetov do konca januarja. Nekaj gradiv
je že prevedenih, plačana bodo v okviru sredstev iz javnega razpisa.
Tadej Bratina je postavil vprašanje glede ERASMUSA. Sam se prijavlja in pri tem ugotavlja, da na
logističnih fakultetah predmeti niso medsebojno usklajeni. Moral se je odločiti za raziskovalno delo, saj
ni našel primerljivih predmetov.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da so predmeti iz vojaške logistike usklajeni.
Luka Herman je povedal, da je podobno (neusklajeno) tudi pri drugih fakultetah, na primer pri medicini.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal o svoji izkušnji iz FS, študenti so se oglasili in povedali, kam želijo, nato so
to predhodno uskladili z in potem ni bilo problema s priznavanjem opravljenih obveznosti. Povedal pa
je tudi, da je prišlo do primera, ko sta študenta šla v tujino, vendar se takrat predmet, ki sta ga izbrala,
ni izvajal. Pri tem je opozoril, da ERASMUS ni nadomestilo za turizem.
Luka Herman je povedal, da je pogoj na ERASMUSu ta, da študent v določenem obdobju dobi dovolj
ECTS in to je možno tudi samo z izpitom za tuj jezik.
Prodekanica je povedala, da sta skupaj z izr. prof. dr. Ireno Gorenak v skladu s sklepom Strokovnega
kolegija FL UM pregledali študijske programe višjih šol in jih primerjali z našim visokošolskim strokovnim
študijskim programom. Samo program logistično inženirstvo ustreza našemu programu. Predlog smo
obravnavali na SK, ideja je, da bi se ti diplomanti lahko vpisali v 2. letnik. Večina predmetov 1. letnika bi
se priznala, opravljali bi nekaj predmetov 2. letnika in nato vse premete 3. letnika. Večina nosilcev se
strinja s predlogom, odgovore nekaterih še čakamo, zato je predlagala, da bi rezultate predstavili na
naslednji seji Senata FL.
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Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da se načeloma strinja, glede na to, da imamo odprto
vprašanje glede AREME, predlog podpira, ampak ne, dokler se to ne razreši. Gre za problem kršitve
ustavne odločbe o financiranju javnih zavodov in javnih programov.
Prodekanica je povedala, da se je to vprašanje izpostavilo na Senatu UM. Prorektorica UM je povedala,
da bodo vprašanje, kako je do tega sploh lahko prišlo, razrešili na NAKVISu.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da AREMA izvaja visokošolski program, mi pa smo iskali možnosti
za vpis diplomantov višjih šol.

Ad 3) Habilitacije
3.1. doc. dr. Dejan Dragan
Prodekanica je povedala, da smo dobili predhodno soglasje Senata Univerze v Mariboru za izvolitev
doc. dr. Dejana Dragana v naziv izredni profesor za predmetno področje Logistika (naravoslovje in
matematika) in predlagala, da Senat FL UM imenuje komisijo za izvedbo volitev, ki izvede tajne volitve.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 4
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- prof. dr. Iztok Potrč, predsednik komisije;
- izr. prof. dr. Borut Jereb, član;
- Tadej Bratina, član – predstavnik študentov.
Izvedle so se tajne volitve za doc. dr. Dejana Dragana.
Po opravljenih volitvah je prodekanica razglasila:
SKLEP 5
Doc. dr. Dejan Dragan se izvoli v naziv izredni profesor za predmetno področje Logistika
(naravoslovje in matematika) za dobo petih let (prva izvolitev).

3.2. asist. dr. Bojan Rupnik
Prodekanica je povedala, da je asist. dr. Bojan Rupnik vložil prošnjo za 4. izvolitev v naziv asistenta. V
skladu s 187. členom Statuta UM je asistent v ta naziv lahko voljen največ trikrat, izjemoma, na
utemeljen predlog Senata članice univerze, po predhodnem soglasju Senata univerze, še za eno triletno
obdobje. Glede na to mora Senat FL UM odločati o predlogu in ga utemeljiti.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, predstojnik Katedre za kvantitativno modeliranje v logistiki, je podprl
predlog za 4. izvolitev kandidata in podal naslednjo obrazložitev: asist dr. Bojan Rupnik je bil že trikrat
izvoljen v naziv asistenta za področje računalništva na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko. Sedaj je zaposlen na Fakulteti za logistiko kot asistent na katedri za Kvantitativno
modeliranje v logistiki. Ker je Bojan Rupnik nedavno doktoriral in se začel ukvarjati z novim
raziskovalnim področjem t.j. Kvantitativnim modeliranjem v logistiki, se je kandidat odločil, da se želi
na Fakulteti za logistiko prvič habilitirati kot asistent. Bojan Rupnik izkazuje 3 izvirne znanstvene članke
z JCR faktorjem vpliva.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6
Senat Fakultete za logistiko v skladu s 187. členom Statuta Univerze v Mariboru predlaga, da
se asist. dr. Bojan Rupnik četrtič izvoli v naziv asistenta, tokrat prvič za predmetno področje
Logistika (naravoslovje in matematika).
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da so včeraj na komisiji Senata UM potrdili dr. Boštjana Rajha za
asistenta za predmetno področje logistika (tehnika) in ga zanima, za koga je to.
Prof. dr. Maja Fošner je odgovorila, da je najbolje, da to naslednjič obrazloži dekan.

Ad 4) Prošnje zaposlenih
Prodekanica je povedala, da so prošnje za izdajo soglasja za izvajanje dodatnega raziskovalnega dela na
FL vložili: asist. dr. Benjamin Marcen, asist. dr. Bojan Rupnik in asist. Tea Vizinger. Povedala je, da
navedeni asistenti delajo na projektu Splošne bolnišnice Izola, vodja projekta je izr. prof. dr. Tomaž
Kramberger in mu predala besedo.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da smo pridobili projekt za Splošno bolnišnico Izola, ki je
financiran. Predlagal je, da se z izvajalci – asistenti sklene pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo na
Inštitutu za kvantitativno modeliranje v logistiki.
Prodekanica je povedala, da se ji to zdi pozitivno in podprla predlog.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 7
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša, da asist. dr. Benjamin Marcen z Univerzo v Mariboru,
Fakulteto za logistiko sklene pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo za izvajanje raziskovalnega dela
v obsegu do 20 % polnega delovnega časa za obdobje enega leta.
SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša, da asist. dr. Bojan Rupnik z Univerzo v Mariboru, Fakulteto
za logistiko sklene pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo za izvajanje raziskovalnega dela v obsegu
do 20 % polnega delovnega časa za obdobje enega leta.
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša, da asist. Tea Vizinger z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za
logistiko sklene pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo za izvajanje raziskovalnega dela v obsegu do
20 % polnega delovnega časa za obdobje enega leta.

Ad 5) Razno
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je predstavila pobudo oziroma predlog Katedre za upravljanje v logistiki in
oskrbovalne verige. Na 1. seji katedre so ugotovili, da imajo med rednimi členi katedre 3 člane, ki niso
polno zaposleni na FL in tukaj delajo po pogodbi ali so delno zaposleni. Ti člani načeloma ne prihajajo
na seje. Katedra ima 9 rednih članov, za sklepčnost je potrebno, da je prisotnih 5 članov, kar je zaradi
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občasnih odsotnosti ostalih članov težko zagotoviti. Zato je po posvetovanju z Damjano Medved
Arbeiter katedra sprejela sklep, v katerem predlaga, da se redni člani katedre, ki niso 100% zaposleni
na FL UM, ne štejejo v kvoto, ki šteje za sklepčnost katedre.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da na njeni katedri to vprašanje uredijo s korespondenco.
Prodekanica je povedala, da je to pogost problem in predlagala, da se za obravnavo tega vprašanja
skliče sestanek predstojnikov ali Strokovnega kolegija FL UM.
Senat FL UM je po krajši razpravi sprejel:
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko se seznani s predlogom Katedre za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih
verigah in predlaga, da se obravnava na naslednji seji Senata FL.

Prodekanica je povedala, da je bil na zadnji seji Senata FL UM sprejet sklep, da morajo evidenčno vpisani
študenti plačati izvedbo predmeta z izpitom. Prosila je, da vsi profesorji o tem seznanijo svoje asistente.
V nadaljevanju je povedala, da se izvajajo obiski srednjih šol, informativni dan imamo 10. in 11. 2. 2017.
Naslednji petek imamo obisk ravnateljev srednjih šol. Pripravljamo program za izvedbo informativnega
dneva, za sodelovanje bomo prosili tutorje. V načrtu imamo tudi obisk visoke šole iz Krapine.
Tadej Bratina je povedal, da se glede informativnega dneva nanj obračajo nekateri kandidati. Sam je
obiskoval 2. gimnazijo in upa, da se jih bo nekaj od tam odločilo za študij na Fakulteti za logistiko.
Zaključeno ob 13.30 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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