Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 10. 2. 2014
Številka 19/14/DMA

ZAPISNIK
4. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 10. 2. 2014

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 10. 2. 2014 s pričetkom ob 12.00 uri v
sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.
Prisotni člani Senata FL UM:
- izr. prof. dr. Bojan Rosi,
- izr. prof. dr. Maja Fošner,
- doc. dr. Tomaž Kramberger,
- izr. prof. dr. Andrej Lisec,
- prof. dr. Iztok Potrč
- Tilen Lavrič,
- Katja Baškovič,
- Patricija Teršar.
Odsotni člani Senata FL UM: dr. Marko Cedilnik, izr. prof. dr. Irena Gorenak, izr. prof. ddr. Teodora
Ivanuša, doc. dr. Borut Jereb.
Ostali prisotni: Klemen Grobin, Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Dekan izr. prof. dr. Bojan Rosi (v nadaljevanju: dekan) je v uvodu pozdravil navzoče in ugotovil
sklepčnost.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obravnava in potrditev zapisnika 3. redne seje in 1. dopisne seje Senata FL UM;
Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
Revija Logistics & Sustainable Transport (jLST);
Habilitacije;
Doktorske disertacije;
Končno poročilo EUA evalvacije;
Poročilo NAKVIS o ponovni institucionalni evalvaciji;
Spremembe kadrovskega načrta za študijsko leto 2013/2014;
Razno.
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Prodekan za študentska vprašanja Klemen Grobin je predlagal, da se obravnava 4. točke Habilitacije
odloži do prihoda Tilna Lavriča, ki trenutno opravlja izpit.
Dekan predlaga, da Senat FL UM glasuje o predlogu sklepa:
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 3. redne seje Senata Fakultete za logistiko
UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 3. 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 3. redne seje in 1. dopisne
seje Senata FL UM.

Ad 2) Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM ;
Izr. prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepe 1. redne seje KŠZ FL UM. Gre za spremembe
magistrskega študijskega programa in manjšo spremembo dodiplomskih študijskih programov ter
predlog za sprejem programa in določitve ECTS točk za 2. poletno šolo.
Dekan je obrazložil spremembo kontaktnih ur, ki je pripravljena v skladu s sklepom Senata UM in sicer
tako, da se število e-ur vaj pri vsakem predmetu zmanjša za 5 ur, za dve uri pa pri učni enoti
raziskovalno delo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP št. 3
Senat Fakultete za logistiko sprejme spremembe študijskega programa 2. stopnje Logistika
sistemov (večje spremembe študijskega programa).
SKLEP št. 4
Senat Fakultete za logistiko sprejme spremembe magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Logistika sistemov, tako da v skladu s sklepi Senata UM (povprečno 600 kontaktnih ur za 2
stopnjo) zmanjša število ur pri predmetih na magistrskem študijskem programu 2. stopnje FL UM
pri e-vajah za 5 ur, pri učni enoti Raziskovalno delo pa za 2 uri.
SKLEP št. 5
Senat Fakultete za logistiko sprejme spremembe visokošolskega strokovnega študijskega
programa 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika (sprememba imena predmeta Vojaška
logistika 1).
SKLEP št. 6
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Senat Fakultete za logistiko sprejme spremembe univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje
Logistika sistemov (sprememba imena predmeta Vojaška logistika 1).
SKLEP št. 7
Senat Fakultete za logistiko sprejme program 2. mednarodne Poletne šole »Izzivi profila logistika
21. stoletja« ter predlaga Senatu UM potrditev.
SKLEP št. 8
Študentom 2. mednarodne Poletne šole »Izzivi profila logistika 21. stoletja« se za aktivno
delovanje v okviru predavanj, vaj in e-vaj na podlagi izkazanih del prizna 3 ECTS.

Ad 3) Revija Logistics & Sustainable Transport
Dekan je predstavil predlog za nadaljnje izdajanje revije Logistics & Sustainable Transport. Povedal
je, da je revija v sekundarni bazi, nima pa faktorja vpliva. Predlagal je, da revijo obdržimo, saj bi jo bilo
škoda ukiniti. Revija je priložnost za objavo člankov za doktorske študente.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da se je sam ubadal z revijo 5 let, skupaj s prof. Chinom sta
prišla do točke, ko se je bilo potrebno odločiti ali nadaljevati z še več resnega dela ali pa pustiti. Ob
energiji drugih udeležencev je bolje, da se revija nadaljuje. Doc. dr. Jereb je voljan nadaljevati s tem
delom v povezavi z mednarodno založbo. Revija je namenjena objavi tujih člankov.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da je potrebno revijo dvigniti. Tudi sekundarni članki štejejo več kot
vsaka konferenca. Predlaga, da Senat FL UM podpre doc. dr. Jereba. Povedal je, da je v treh letih
možno dvigniti nivo revije, zato je potrebno vztrajati. Predlagal je, da se kot člana uredniškega
odbora doda izr. prof. dr. Toneta Lerherja.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP št. 9
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi načrt za izdajanje revije Logistics &Sustainable Transport,
glavnega urednika doc. dr. Boruta Jereba ter uredniški odbor z dodatnim članom izr. prof. dr.
Tonetom Lerherjem.
Ad 4) Habilitacije
Točka se je obravnavala po prihodu predstavnika študentov Tilna Lavriča.
4.1. doc. dr. Roman Gumzej
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli popolno vlogo doc. dr. Romana Gumzeja za izvolitev v naziv
izredni profesor za predmetno področje »Logistika (družboslovje)«.
Katedra za gospodarsko logistiko je predlagala imenovanje komisije, predlog je v gradivu. Dekan je
povedal, da predlog, da se za poročevalko določi izr. prof. dr. Majo Fošner, ni primeren, saj logistika
(družboslovje) ni njeno področje.
Dekan je povedal, da je splet okoliščin, da so v Katedri za gospodarsko logistiko tudi visokošolski
učitelji, ki so habilitirani drugje, saj se je izvolitveno področje spremenilo.
Prodekan za študentska vprašanja Klemen Grobin je povedal, da so študenti pridobili mnenje o
izvolitvi doc. dr. Romana Gumzeja v naziv izredni profesor. Ima pritožbo s podpisi 13 študentov, ki bi
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jih lahko bilo še več ter pet pisnih mnenj študentov, ki kandidata doc. dr. Gumzeja prikažejo v
negativni luči, zato je ŠS FL UM v postopku izvolitve izdal negativno mnenje.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da so študenti pri oblikovanju mnenja neodvisni, za izvolitev pa
kandidat potrebuje pozitivno mnenje.
Izr. prof. dr. Maja Fošner je povedala, da avtomatizma, kot je bi v preteklosti pri negativnem mnenju
študentov, ni več, kandidat je lahko izvoljen kljub negativnemu mnenju.
Dekan je povedal, da na odločitev študentov ne vplivamo. Tudi rezultati študentske ankete mu dajo
slutiti, da so študenti v dvomu glede pozitivne ocene. Povedal je, da je z doc. dr. Gumzejem opravil
razgovor.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je predlagal, da se doc. dr. Gumzeju predlaga ponovna izvolitev v naziv
docenta. Kandidat ima svoje pozitivne lastnosti.
Prof. dr. Potrč je povedal, da se mu zdi pomembno, da se kandidat predstavi na katedri.
Tilen Lavrič je povedal, da to ne reši problemov, ki se tičejo študentov.
Izr. prof. dr. Maja Fošner je povedala, da ne glede na naziv ostaja problem s pedagoškim delom in
predlagala, da se postopek na Senatu FL ne ustavlja.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP št. 10
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev
doc. dr. Romana Gumzeja za izvolitev v naziv izredni profesor za predmetno področje
logistika (družboslovje) v sestavi:
1. dr. Robert Leskovar, FOV UM, redni profesor za predmetno področje kakovost in
informacijski sistemi (neomejeno), predsednik komisije;
2. dr. Andrej Kovačič, EF UL, redni profesor za predmetno področje poslovna informatika
(neomejeno), član;
3. dr. Bojan Rosi, FL UM, izredni profesor za predmetno področje gospodarska logistika (do
13. 10. 2016), član;
4. dr. Branko Semolič, upokojen, izredni profesor za predmetno področje Gospodarska
logistika, dodatni član.

4.2. doc. dr. Borut Jereb
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli popolno vlogo doc. dr. Boruta Jereba za izvolitev v naziv
izredni profesor za predmetno področje »logistika (družboslovje)«.
Katedra za gospodarsko logistiko je predlagala imenovanje komisije, predlog je v gradivu.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP št. 11
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev
doc. dr. Boruta Jereba za izvolitev v naziv izredni profesor za predmetno področje logistika
(družboslovje) v sestavi:
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1. dr. Jurij Kovač, FOV UM, redni profesor za predmetno področje Organizacija in
management (neomejeno), predsednik komisije;
2. dr. Miro Gradišar, EF UL, redni profesor za predmetno področje Poslovna informatika
(neomejeno), član;
3. dr. Bojan Rosi, FL UM, izredni profesor za predmetno področje gospodarska logistika (do
13. 10. 2016), član;
4. dr. Branko Semolič, upokojen, izredni profesor za predmetno področje Gospodarska
logistika, dodatni član.
Ad 5) Doktorske disertacije
5.1. Kandidat Žarko Henigman – poročilo o primernosti prijavljene teme doktorske disertacije
Dekan je predstavil poročilo Komisije o oceni primernosti prijavljene teme doktorske disertacije
kandidata Žarka Henigmana mag. var. s predlaganim naslovom: Sodobni logistični izzivi obveščevalno
varnostne dejavnosti na obrambnem področju.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru daje pozitivno mnenje k Poročilu komisije o oceni
primernosti prijavljene teme doktorske disertacije kandidata Žarka Henigmana, mag. var. s
predlaganim naslovom: Sodobni logistični izzivi obveščevalno varnostne dejavnosti na obrambnem
področju.
Poročilo se posreduje Senatu Univerze v Mariboru.
SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi predlagano temo doktorske disertacije
kandidata mag. Žarka Henigmana mag. var. z naslovom: Sodobni logistični izzivi obveščevalno
varnostne dejavnosti na obrambnem področju.
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru za mentorico pri izdelavi doktorske disertacije z
naslovom Sodobni logistični izzivi obveščevalno varnostne dejavnosti na obrambnem področju
kandidata Žarka Henigmana, mag. var. imenuje izr. prof. ddr. Teodoro Ivanuša in za somentorja
red. prof. dr. Iztoka Podbregarja.
Sklep se posreduje Senatu Univerze v Mariboru.
5.2. Kandidat mag. Leon Grašič – predlog za menjavo somentorja pri doktorski disertaciji
Dekan je predstavil predlog mag. Leona Grašiča za spremembo somentorja. Na Senat UM je bil
poslan predlog za imenovanje prof. dr. Maksa Oblaka za somentorja. Senat FL UM je prof. dr. Oblaka
zaradi upokojitve razrešil in namesto njega imenoval prof. dr. Iztoka Potrča. Zaradi njegove
prezasedenosti pa se sedaj predlaga imenovanje izr. prof. dr. Toneta Lerherja.
Predlog za imenovanje prof. dr. Potrča za somentorja ni bil posredovan na UM, zato je danes
predlagani sklep oblikovan tako, da se formalno razreši prof.dr. Oblaka in namesto njega imenuje izr.
prof. dr. Lerherja.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 14
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša, da se prof. dr. Maksa Oblaka zaradi upokojitve razreši kot
somentorja pri doktorski disertaciji kandidata mag. Leona Grašiča z naslovom: »Vrednotenje
stroškov uporabe vozil v vojaški logistiki« in da se za novega somentorja imenuje izr. prof. dr.
Toneta Lerherja.

Ad 6) Končno poročilo EUA evalvacije
Dekan je predstavil končno poročilo EUA evalvacije.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da so predstavniki FL vključeni v habilitacijske postopke na UM, sam
je član komisije kot predstavnik tehniške logistike, izr. prof. dr. Maja Fošner za področje matematike,
izr. prof. dr. Bojan Rosi pa za področje družboslovja. Vsi moramo paziti, da obranimo področja, ki jih
podpiramo, ter da obdržimo študente. Zaenkrat nimamo težav s študenti, to pomeni, da smo prijazni
do študentov, do neke mere in da naša diploma nekaj velja.
Predlagal je, da vodstvo v Karierni center vključi tudi alumni klub. To lahko vodijo upokojeni
profesorji. Sam še po 30 letih, odkar je doktoriral na Univerzi v Erlangnu, od njih prejema sporočila in
povabila na dogodke.
Dekan je povedal, da smo na UM vključeni v tri področja. Prof. dr. Potrč v področje tehnike, izr. prof.
dr. Maja Fošner v področje matematike in sam v področje družboslovja, ki vključuje tudi FOV in
ekonomijo. Povedal je, da načrtujemo srečanje alumni kluba. Prejeli smo pripombe evalvatorjev, da
alumni ni notranje organiziran, kot bi to moralo biti ter da je potrebno, da ga vodi nekdo s strani
zaposlenih ali morda upokojenih profesorjev.
Dekan je povedal, da bomo razmislili o predlogu prof. dr. Potrča.
Dekan je povedal, da je bilo kot ukrep predstavljeno tudi združevanje, ne pa ukinjanje, lahko tudi,
vendar ne FL.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 15
Senat Fakultete za logistiko se seznani s končnim poročilom EUA evalvacije Univerze v Mariboru.

Ad 7) Poročilo NAKVIS o ponovni institucionalni evalvaciji UM
Dekan FL UM je predstavi odločbo NAKVISa o ponovni institucionalni evalvaciji UM, s katero je
podaljša akreditacija UM za 7 let.
Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 16
Senat Fakultete za logistiko se seznani z odločbo NAKVISa o podaljšanju akreditacije Univerze v
Mariboru za sedem let.
Ad 8) Spremembe kadrovskega načrta za študijsko leto 2013/2014.
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Prodekanica izr. prof. dr. Maja Fošner je predstavila predlog za spremembe kadrovskega načrta za
študijsko leto 2013/2014. Razlog za predlagano spremembo je planirana odsotnost asist. Tee Vizinger,
ki gre v poletnem semestru v Singapur.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 17:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme spremembe kadrovskega načrta za študijsko leto
2013/2014:
Dr. Blaž Šamec bo v poletnem semestru študijskega leta 2013/2014 namesto asist. Tee Vizinger
izvedel:
- Osnove mehatronike v logistiki, VS, 1. letnik, TEH, redni 4*15 ur A-vaj in 15 E-vaj, ter izredni 1*4
ure A-vaj;
- Mehatronika v logistiki, UN, 1. letnik, TEH, redni 1*15 ur A-vaj in 15 E-vaj, ter izredni 1*4 ure A-vaj.

Ad 10) razno
Dekan je povedal, da smo prejeli vlogo izr. prof. dr. Toneta Lerherja za izdajo soglasja za opravljanje
dela – sodelovanje v komisiji za ocenjevanje teme doktorske disertacije na Univerzi v Zagrebu.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 18
Senat Fakultete za logistiko soglaša, da izr. prof. dr. Tone Lerher sodeluje pri delu komisije za
ocenjevanje teme doktorske disertacije kandidata Tihomira Opetuka na Fakulteti za strojništvo in
ladjedelništvo Univerze v Zagrebu.

Dekan je člane Senata FL UM seznanil z dopisom doc. dr. Matjaža Kneza, iz katerega izhaja, da umika
vlogo za izdajo soglasja za delo na Visoki gospodarski šoli. S tem je postopek zaključen.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 19
Postopek za izdajo soglasja doc. dr. Matjažu Knezu za delo na Visoki gospodarski šoli se zaradi
umika vloge ustavi.

Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da je Senat FL že pred leti sprejel sklep, da lahko študent opravlja
diplomsko delo samo iz področja, ki ga mentor pokriva. Opaža, da se to ne upošteva. Ravno tako se
dogaja, da bi nekateri študenti radi delali diplomo iz predmeta, ki ga sploh niso poslušali. Predlaga, da
Senat FL ponovno sprejme takšen sklep.
Izr. prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je od mentorja odvisno, ali to sprejme ali ne. Načeloma naj
gredo študenti k profesorjem, kjer so nekaj naredili. Povedala je, da sklepa ni potrebno ponovno
sprejemati. Mentor je tisti, ki mora to upoštevati.
Prof. dr. Potrč je povedal, da bi to pomenilo, da mora študent opraviti izvedbo predmeta z izpitom, če
ga do takrat še ni opravil, to pa je potrebno plačati.
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Senat FL UM je soglasno sprejel
SKLEP 20
Strokovne službe poiščejo sklepe Senata FL UM, ki urejajo mentorstva študentom Fakultete za
logistiko.

Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter

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