Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 27. 2. 2017
Številka 19/17/DMA

ZAPISNIK
40. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 27. 2. 2017

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 27. 2. 2017 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,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. dr. Tomaž Kramberger,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- doc. dr. Matjaž Knez
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- prof. dr. Tone Lerher,
- Tadej Bratina,
- Luka Herman.
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Borut Jereb, Mark Kmetec.
Ostali prisotni: Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Dekan je v uvodu pozdravil navzoče in ugotovil, da je seja sklepčna.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Dekan je povedal, da je seja KŠZ FL UM odpadla,
zato je predlagal, da se 2. točka izloči iz dnevnega reda, nadaljnje točke pa se preštevilčijo.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 39. redne seje Senata Fakultete za logistiko;
2. Imenovanje prodekana za izobraževalno dejavnost;
3. Habilitacije;
4. Programska skupina Fakultete za logistiko;
5. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 40. redne seje Senata Fakultete za logistiko UM.
Dekan je povedal, da je Damjana Medved Arbeiter danes zadnjič na seji Senata Fakultete za logistiko.
Zahvalil se ji zahvalil za sodelovanje in ji zaželel uspešno delo na novem delovnem mestu.
Damjana Medved Arbeiter se je vsem zahvalila za sodelovanje, še posebej dekanu za njegovo soglasje
za skrajšanje odpovednega roka in vsem zaželela še nadaljnje uspešno delo.

Ad1) Obravnava in potrditev zapisnika 39. redne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je poročala o izvršitvi sklepov.
Dekan je komentiral, da predlog za dopolnitev programa dela s podciljem: Spodbujamo vključevanje
raziskovalcev in učiteljev v mednarodna združenja predstavlja spodbudo in da je to nujno, s tem
namenom sredi meseca marca odhajamo v Plzen, na Češko, kjer bomo predstavili osnove za
združevanje.
Glede vključitve e-ur v urnik je povedal, da pričakujemo obisk evalvatorjev, ki spremljajo izvajanje eur, in iz ostalih razlogov, da se na to opozori študente.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrjuje zapisnik 39. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Imenovanje prodekana za izobraževalno dejavnost
Dekan je povedal, da je to načeloma pristojnost dekana, da si izbira svoje sodelavce, s katerimi bo
lahko delal in da smo danes na seji Strokovnega kolegija FL UM obravnavali obe prispeli vlogi, ki sta jih
vložila kandidata prof. dr. Maja Fošner in doc. dr. Marjan Sternad in predstavila vsak svoj program
dela.
Glede na razpravo članov Strokovnega kolegija FL UM je predlagal kandidatko prof. dr. Majo Fošner v
mnenje Senatu FL. Povedal je, da ga je prepričala s programom dela in dosedanjim delom. Hkrati pa je
predlagal, da odpremo novo prodekansko mesto za gospodarske dejavnosti, na katero bo povabil doc.
dr. Marjana Sternada.
Doc. dr. Matjaž Knez je vprašal, ali je smiselno, da odpiramo novo prodekansko mesto, sam meni, da
bi lahko z obstoječimi prodekani opravljali tudi to delo. Kandidat doc. dr. Sternad pa bi vse to lahko
opravljal tudi kot prodekan za izobraževalno dejavnost.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da kandidat ni izkazal potrebnega na področju izobraževanja.
Dekan je povedal, da so v funkciji prodekana za izobraževalno dejavnost združeni funkcija prodekana
za dodiplomski in podiplomski študij, dodatno vsebino pa je potrebno izvajati v novi funkciji.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da je sodelovanje z gospodarstvom tako pomembno kot kakovost,
morda bi lahko združili ti dve prodekanski mesti, saj nam to manjka.
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Dekan je povedal, da je njegova misel po predstavitvah obeh kandidatov, da bi imel oba. Pomembno
je delo na UM, v organih UM.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da se morajo diskvalifikacije nehati, ali pa da se razčistijo.
Fakulteta za logistiko je trenutno v največjem projektu, ki ga ministrstvo izvaja, smo edini, ki imamo v
področju logistike svoj steber. V naslednjem SRIPu, to je mobilnost, ravno tako sodelujemo v stebru.
Na zunaj smo uspešni, znotraj pa se ne cenimo dovolj.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da nas še v Celju ne poznajo dovolj.
Izr. prof. dr. Tomžaž Kramberger ga je pozval, naj pove, kaj je on za to naredil, sam je veliko.
Senat FL UM je z 9 glasovi ZA in enim vzdržanim (doc. dr. Matjaž Knez) sprejel:
SKLEP 3
Senat Fakultete za logistiko podpira predlog dekana za imenovanje prof. dr. Maje Fošner za
prodekanico za izobraževalno dejavnost za naslednje mandatno obdobje od 17. 5. 2017 do 16. 5.
2021.

Ad 3) Habilitacije
3.1. Asist. dr. Bojan Rupnik
Dekan je povedal, da se asist. dr. Bojanu Rupniku izteka veljavna izvolitev v naziv, postopek za novo
izvolitev še ni dokončan, zato je kandidat vložil vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje pedagoškega
in znanstveno-raziskovalnega dela do dokončnosti postopka za ponovno izvolitev v naziv.
Glede na to, da je kandidat vložil vlogo za izvolitev v naziv manj kot 6 mesecev pred iztekom
veljavnosti zadnje izvolitve v naziv, je prodekan za raziskovalno delo izr. prof. dr. Tomaž Kramberger
obrazložil, da vloga ni bila oddana pravočasno, ker je kandidat čakal na promocijo v naziv doktorja
znanosti. Dr. Bojan Rupnik je doktoriral, kontaktiral je službo za habilitacije na UM in dobil nasvet, da
počaka do promocije, da ga bodo obravnavali kot dr. znanosti.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 4
Senat Fakultete za logistiko v skladu z drugim odstavkom 19. člena Pravilnika o postopku izvolitev v
naziv visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev izdaja dovoljenje za opravljanje
dosedanjega pedagoškega in raziskovalnega dela kandidata asist. dr. Bojana Rupnika, vendar
najdlje do dokončnosti postopka za ponovno izvolitev v naziv v okviru Univerze v Mariboru.

Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je asist. dr. Bojan Rupnik vložil vlogo za izvolitev v
raziskovalni naziv asistent z doktoratom. KZRZ FL UM je obravnavala njegovo vlogo in sprejela sklep:
Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve daje soglasje k izvolitvi asistenta dr. Bojana Rupnika v
znanstveno – raziskovalni naziv asistent z doktoratom.
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Dekan je predlagal, da Senat FL UM imenuje komisijo za izvedbo volitev, ki izvede tajne volitve.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- izr. prof. dr. Irena Gorenak, predsednica komisije;
- prof. dr. Maja Fošner, članica;
- Tadej Bratina, član – predstavnik študentov.

Izvedle so se tajne volitve za asist. dr. Bojan Rupnika.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 6
Dr. Bojanu Rupniku se podeli raziskovalni naziv asistent z doktoratom za predmetno področje
Logistika (naravoslovje in matematika) za obdobje enega leta.

2. Boštjan Rajh
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli predhodno soglasje za izvolitev kandidata dr. Boštjana Rajha v
naziv asistent za predmetno področje logistika (tehnika) za dobo treh let.
Izvedle so se tajne volitve za dr. Boštjana Rajha.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 7
Dr. Boštjan Rajh se izvoli v naziv asistent za predmetno področje Logistika (tehnika) za dobo
treh let (prva izvolitev).

3. asist. Gašper Hribar
Asist. Gašper Hribar je vložil vlogo za izvolitev v naziv asistenta za predmetno področje: Logistika
(družboslovje). Potrebno je imenovati poročevalce za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju
pogojev za izvolitev v naziv. Predstojnica Katedre za varnost in obrambno- vojaško logistiko izr. prof.
ddr. Teodora Ivanuša je predlagala poročevalce in dodatnega člana.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev
asist. Gašperja Hribarja za izvolitev v naziv asistenta za predmetno področje Logistika
(družboslovje) v sestavi:
1. dr. Iztok Podbregar, FOV UM, redni profesor za predmetno področje Vodenje in
upravljanje varnostnih organizacij, predsednik komisije,
2. dr. Branko Lobnikar, FVV UM, izredni profesor za predmetno področje Varnostne vede (do
25. 11. 2019), član,
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3. ddr. Teodora Ivanuša, FL UM, izredna profesorica za predmetno področje Varnostne vede
(do 25. 9. 2018), članica,
4. dr. Bojan Dobovšek, FVV UM, redni profesor za predmetno področje Kriminologija,
dodatni član.

Ad 4) Programska skupina Fakultete za logistiko
Dekan je povedal, da smo iz Fakultete za energetiko UM dobili povabilo k ustanovitvi skupne
programske skupine za prijavo na Javni poziv za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih
programov, objavljen 10. 2. 2017. Predlagal je, da Senat FL UM podpre skupno prijavo. Z naše strani
bodo sodelovali: doc. dr. Matjaž Knez, doc. dr. Brigita Gajšek, izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, prof.
dr. Tone Lerher in prof. dr. Bojan Rosi.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9
Senat FL soglaša in podpira prijavo na Javni poziv za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih
programov, objavljen 10. 2. 2017, za skupno programsko skupino Fakultete za energetiko in
Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru.

Ad 5) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Zaključeno ob 13.15 uri.

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