Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 27. 3. 2017
Številka 3/17/NV

ZAPISNIK
41. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 21. 3. 2017

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 21. 3. 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,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. dr. Tomaž Kramberger,
- doc. dr. Matjaž Knez,
- prof. dr. Tone Lerher,
- Tadej Bratina.
Odsotni člani Senata FL UM: prof. dr. Maja Fošner, izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, Mark Kmetec, Luka
Herman.
Ostali prisotni: Nina Vrečko, 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 predlagal, da se dnevni red razširi z novo
5. točko dnevnega reda »Predlogi Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve« tako da se novi dnevni
red glasi:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 40. redne seje ter 14. dopisne seje Senata Fakultete za
logistiko;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Samoevalvacijsko poročilo FL UM za študijsko leto 2015/2016;
4. Doktorske disertacije;
5. Predlogi Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve;
6. Razno.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 41. redne seje Senata Fakultete za logistiko UM.

Ad1) Obravnava in potrditev zapisnika 40. redne seje ter 14. dopisne seje Senata Fakultete za
logistiko;
Nina Vrečko je poročala o izvršitvi sklepov.
Dekan je v zvezi z Javnim pozivom za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov povedal, da
je bil razpis namenjen samo nadaljevanju oz. preoblikovanju starih raziskovalnih programov, ki se že
izvajajo, ne pa oblikovanju novih programskih skupin. Je pa direktor ARRS prof. dr. József Györkös na
predavanju na rektoratu povedal, da je načeloma 30 FTE prostih in da bodo v prihodnosti le ti
namenjeni oblikovanju novih programskih skupin.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrjuje zapisnika 40. redne seje ter 14. dopisne
seje Senata FL UM.

Ad 2) Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
Zaradi odsotnosti prodekanice prof. dr. Maje Fošner je sklepe 28. redne seje KŠZ FL UM predstavila
izr. prof. dr. Irena Gorenak.
Obrazložila je, da so na KŠZ FL UM potrdili nabor predmetov za Erasmus študente ter na predlog prof.
dr. Toneta Lerherja nabor predmetov tudi prebrala. Predlagala je, da se iz nabora briše predmet na
VS študijskem programu Ravnanje z zaposlenimi v logistiki. Povedala je tudi, da je KŠZ FL UM potrdila
vse predmete doktorskega študijskega programa kljub temu, da niso v gradivu posebej navedeni.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 3:
Senat Fakultete za logistiko potrdi nabor predmetov za Erasmus študente vključno z vsemi predmeti
doktorskega študijskega programa.
Nadalje je povedala, da so na KŠZ FL UM potrdili dva predmeta za Poletno šolo 2017. Nosilec enega
predmeta je izr. prof. dr. Borut Jereb, nosilca drugega pa prof. dr. Tariq Muneer in doc. dr. Matjaž
Knez. Udeleženim se po končani poletni šoli priznajo 4 ECTS, in sicer 2 ECTS pri vsakem predmetu.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 4:
Senat Fakultete za logistiko potrdi program 5. mednarodne Poletne šole »NEW SOLUTIONS AND
INOVATIONS IN LOGISTICS AND TRANSPORTATION«.
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SKLEP ŠT. 5:
Senat Fakultete za logistiko potrdi, da se kandidatom 5. mednarodne Poletne šole »NEW
SOLUTIONS AND INOVATIONS IN LOGISTICS AND TRANSPORTATION« za aktivno delovanje v okviru
predavanj, vaj in e-vaj na podlagi izkazanih del prizna 4 ECTS.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je nadalje obrazložila, da so na katedrah in nato tudi na KŠZ FL UM potrdili
obveznosti visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika, ki se
bodo priznale diplomantom Višje prometne šole, program Logistično inženirstvo, ob vpisu
neposredno v 2. letnik VS študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika. Dekan je povedal,
da se je na Višji prometni šoli dogovoril za sklenitev sporazuma.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 6:
Senat Fakultete za logistiko potrdi obveznosti visokošolskega strokovnega študijskega programa
Gospodarska in tehniška logistika, ki se bodo priznale diplomantom Višje prometne šole, program
Logistično inženirstvo, ob vpisu neposredno v 2. letnik VS študijskega programa Gospodarska in
tehniška logistika.
Ad 3) Samoevalvacijsko poročilo FL UM za študijsko leto 2015/2016;
Predsednik KOK FL UM izr. prof. dr. Roman Gumzej je predstavil Samoevalvacijsko poročilo FL UM za
študijsko leto 2015/2016 ter poročilo o izvajanju akcijskega načrta korektivnih ukrepov za študijsko
leto 2015/2016. Predstavil je strukturo poročila ter pomembnejše kazalnike iz poročila.
Prof. dr. Iztok Potrč je nato pohvalil delo Komisije za ocenjevanje kakovosti FL UM. Dekan je povedal,
da ima na UM ocena samoevalvacijskega poročila članice zelo velik pomen in da so eden izmed
kriterijev za razdelitev financ tudi študentske ankete ter nekateri posamezni deli samoevalvacijskega
poročila.
izr. prof. dr. Roman Gumzej je nadaljeval, da rezultati ankete o zadovoljstvu zaposlenih niso bili
reprezentativni, vendar so vseeno vključeni v samoevalvacijsko poročilo. Izr. prof. dr. Irena Gorenak je
povedala, da je bila presenečena nad majhno udeležbo, vendar pa, če je majhna udeležba zaradi
protestnega nesodelovanja, je to eden pokazateljev nezadovoljstva zaposlenih in je potrebno o tem
razpravljati.
Izr. prof. dr. Tone Lerher je rekel, da je zanimiv podatek o tem, kako dolgo časa traja preden študentje
diplomirajo. Bolonjski sistem naj bi skrajšal čas študija. Izr. prof. dr. Borut Jereb mu je odgovoril da
verjetno zato, da lahko študentje dlje časa delajo preko študentskega servisa. Vendar se je to v
zadnjem letu z zakonodajo spremenilo saj se tudi na študentsko delo plačajo prispevki, zato le to v
zadnjem času za delodajalce ni več tako atraktivno. Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala da se bodo
leta študija skrajšala, saj so informacijsko poenotili sistem in sedaj lahko študent samo 1x ponavlja in
1x pavzira.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da se pri statistiki vzame povprečje ter da so pri izračunu
všteti vsi študentje, ki še niso diplomirali od prvega vpisa in zaradi tega je povprečje višje kot to velja
za večino študentov.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je predlagala, da se zberejo podatki o tem, koliko doktorskih študentov je
doktoriralo glede na posamezno leto vpisa in se ta podatek doda v samoevalvacijsko poročilo.
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Dekan se je zahvalil izr. prof. dr. Romanu Gumzeju za dobro delo vseh, ki so sodelovali pri pripravi
samoevalvacijskega poročila. Nato je predstavil akcijski načrt korektivnih ukrepov za študijsko leto
2016/2017. Povedal je da so bili strateški cilji potrjeni do konca leta 2016. Izr. prof. dr. Borut Jereb je
povedal, da ima fakulteta veljavno vizijo in poslanstvo, da pa je potrebno pogledati, kateri strateški
cilji so smotrni.
Tadej Bratina je predlagal, da se na fakulteti določi kontaktna oseba, ki bi bila vez med podjetji in
študenti glede poletne prakse (študentsko delo). Izr. prof. dr. Tone Lerher je povedal, da imajo na
Fakulteti za strojništvo zaposleno osebo, ki ureja prakse, hodi po terenu in je v stiku s podjetji. Dekan
je povedal, da bodo v prihodnjih mesecih delali v laboratorijih na fakulteti.
Dekan je nato povedal, da je bil zelo razočaran nad prisotnostjo pedagoških sodelavcev na
predstavitvi rezultatov ECBE. V prihodnosti bo odsotnost na dogodkih fakultete razumel kot kršitev
delovnih dolžnosti in neupoštevanje navodil glede prisotnosti tudi ustrezno sankcioniral.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 7:
Senat Fakultete za logistiko potrdi Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za logistiko Univerze v
Mariboru za študijsko leto 2015/2016 ter Akcijski načrt korektivnih ukrepov Fakultete za logistiko
Univerze v Mariboru za študijsko leto 2016/2017.

Ad 4) Doktorske disertacije;
Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost, izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da, je
kandidat asist. Marko Intihar podal vlogo za spremembo somentorstva pri doktorski disertaciji. Tema
disertacije z naslovom ˝Bayesovi pristopi ocenjevanja dinamičnih sistemov za potrebe napovedovanja
dinamike pretovora pristanišč˝ pod mentorstvom doc. dr. Dejana Dragana in somentorstvom doc. dr.
Igorja Jakomina, je veljavna do 6. 7. 2019. Zaradi spremembe zaposlitve somentorja in s tem zaradi
pomanjkanja njegovega časa želi asist. Marko Intihar zamenjati somentorja, in sicer bi bil namesto
doc. dr. Igorja Jakomina novi somentor izr. prof. dr. Tomaž Kramberger.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 8:
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša, da se pri doktorski disertaciji Marka Intiharja, z naslovom
Bayesovi pristopi ocenjevanja dinamičnih sistemov za potrebe napovedovanja dinamike pretovora
pristanišč, pod mentorstvom izr. prof. dr. Dragana Dejana in somentorstvom doc. dr. Igorja
Jakomina, razreši dosedanjega somentorja doc. dr. Igorja Jakomina in za novega somentorja potrdi
izr. prof. dr. Tomaža Krambergerja.

V nadaljevanju je prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost, izr. prof. dr. Tomaž Kramberger
povedal, da je Komisija za podiplomski študij UM zahtevala popravke doktorske dispozicije Gašperja
Hribarja z naslovom: Model zadosti in potrebno celovitega zaupanja državljanov v matične
obveščevalno-varnostne službe: logistika aplikacije. Kandidat je v sodelovanju z mentorico izr. prof.
ddr. Teodoro Ivanušo dopolnil dispozicijo v skladu s pripombami članov Komisije za podiplomski študij
UM.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 9:
Senat FL UM ugotavlja, da je kandidat Gašper Hribar dopolnil temo doktorske disertacije z
naslovom: Model zadosti in potrebno celovitega zaupanja državljanov v matične obveščevalnovarnostne službe: logistika aplikacije v skladu s pripombami članov Komisije za podiplomski študij
UM.
Ad 5)

Predlogi Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve;

Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost, izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da člani
Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve predlagajo Senatu FL UM, da sprejme sklep, da le ta ne
odobrava potrjevanja habilitacij po starih merilih. Dekan je povedal, da se po starih univerzitetnih
merilih lažje habilitiraš, vendar pa v tem primeru veljajo strožja FL UM merila po katerih moraš imeti
za izvolitev v rednega profesorja 6 izvirnih člankov s faktorjem vpliva.
Izr. prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da se na UM že pripravljajo nova habilitacijska merila. Možnost
habilitacije po starih merilih se izteče 30.9.2017
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 10:
Senat FL UM priporoča, da se pedagoški sodelavci FL UM do 30.9.2017 habilitirajo po novih
univerzitetnih habilitacijskih merilih.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je izpostavil vprašanje, kako zagotoviti kakovost pisanja strokovnih
poročil v habilitacijskih postopkih ter ali lahko zagotovimo, da bo med poročevalci kompetenten in
objektiven strokovnjak iz področja na katerem se kandidat habilitira? Predlagal je ustanovitev
habilitacijske komisije, ki bi odločala o predlogih za izvolitve.
Izr. prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da morajo na FS pred oddajo vloge za habilitacijo le to predstaviti
na katedrah.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 11:
Senat FL UM priporoča, da pedagoški sodelavci, preden pošljejo vlogo za habilitacijo na univerzo,
pridobijo predhodno mnenje Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve FL UM.
Ad 6) Razno
Dekan je vse prisotne obvestil, da je odslej prepovedana uporaba mobilnih telefonov med sejami
Senata.
Zapisnik:
Nina Vrečko
Dekan Fakultete za logistiko UM
prof. dr. Bojan Rosi
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