Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 15. 4. 2014
Številka 41/14/DMA

ZAPISNIK
6. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 14. 4. 2014
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 14. 4. 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,
- doc. dr. Tomaž Kramberger,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- izr. prof. dr. Andrej Lisec,
- doc. dr. Borut Jereb
- Katja Baškovič,
- Patricija Teršar.
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Maja Fošner, dr. Marko Cedilnik, Tilen Lavrič.
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.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 5. redne seje Senata FL UM;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Habilitacije;
4. Doktorska disertacija;
5. Alumni klub Fakultete za logistiko;
6. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 6. redne seje Senata Fakultete za logistiko
UM.
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Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 5. redne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe zapisnika in poročala o realizaciji sklepov.
Prof. dr. Iztok Potrč je opozoril, da je zadnji sklep v zapisniku nepravilno oštevilčen z zaporedno
številko 9, pravilno bi bilo 11.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 5. redne seje Senata FL UM s
popravkom zaporedne številke zadnjega sklepa iz 9 v 11.

Ad 2) Predlogi KŠZ FL UM;
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je predstavila gradivo s predlogi KŠZ FL UM. Povedala je, da se s sklepi, ki
so bili sprejeti na 3. redni seji KŠZ, ureja postopek izbire predmetov oziroma modulov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3:
Študenti 1. stopnje drugih članic UM lahko izbirajo učne enote izbirnih modulov univerzitetnega
študijskega programa Fakultete za logistiko za študijsko leto 2014/2015.
Posamezni predmet lahko izbere največ 15 študentov. Če bo prijav več kot razpisanih mest, bodo
izbrani študenti, ki bodo imeli višjo povprečno oceno zadnjega vpisanega letnika. Predmete lahko
izbirajo študenti 2. ali 3. letnika dodiplomskega študija na drugih članicah Univerze v Mariboru.

SKLEP 4:
Študenti 1. stopnje drugih članic UM lahko izbirajo učne enote izbirnih modulov visokošolskega
strokovnega študijskega programa Fakultete za logistiko za študijsko leto 2014/2015.
Posamezni predmet lahko izbere največ 15 študentov. Če bo prijav več kot razpisanih mest, bodo
izbrani študenti, ki bodo imeli višjo povprečno oceno zadnjega vpisanega letnika. Predmete lahko
izbirajo študenti 2. ali 3. letnika dodiplomskega študija na drugih članicah Univerze v Mariboru.

SKLEP 5:
Študenti 2. stopnje drugih članic UM lahko izbirajo učne enote izbirnih modulov magistrskega
študijskega programa Fakultete za logistiko za študijsko leto 2014/2015:
Posamezni predmet lahko izbere največ 10 študentov. Če da bo prijav več kot razpisanih mest,
bodo izbrani študenti, ki bodo imeli višjo povprečno oceno zadnjega vpisanega letnika. Predmete
lahko izbirajo študenti 1. ali 2. letnika študija na 2. stopnji na drugih članicah Univerze v Mariboru.

SKLEP 6:
Senat FL UM potrdi postopek izvedbe izbire modulov za študijsko leto 2014/2015 na 1. in 2. stopnji
študija ter okvirne termine:
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Študente 2. letnika 1. stopnje in 1. letnika 2. stopnje študija se obvesti o postopku izbire in se jih
povabi k e-izbiri modulov (razen študentov, ki nameravajo v okviru izbirnosti opravljati obveznost/i
na drugi članici UM).
Študenti lahko v času od 5. 5. 2014 do 16. 5. 2014 izbirajo in spreminjajo izbiro. Po 16. 5. 2014 je
E-izbira modulov dokončna. Naknadna zamenjava, razen v primeru mednarodne izmenjave, ni
možna.
Študentom, ki e-izbire modulov ne bodo naredili in tudi ne bodo izbirali predmetov/modulov na
drugih članicah UM (v okviru izbirnosti), bo izbirne predmete/module določila KŠZ.
E- izbira učnih enot izbirnih modulov po potekala od 5. 5. do 16. 5. 2014 in sicer:
- študenti UN programa pričnejo z izbiro v ponedeljek, 5. 5. 2014 ob 8.00 uri (študenti iz nabora
izberejo en modul);
- študenti VS programa pričnejo z izbiro v ponedeljek, 5. 5. 2014 ob 8.30 uri (študenti iz nabora
izberejo en modul);
- študenti MAG programa pričnejo z izbiro v ponedeljek, 5. 5. 2014 ob 9.00 uri (študenti iz nabora
izberejo en modul).
Fakulteta za logistiko po zaključenem postopku študente obvesti o rezultatih e-izbire.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je predstavila sklepe 5. dopisne seje KŠZ.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 7
Senat FL UM potrdi manjše spremembe visokošolskega strokovnega študijskega programa 1.
stopnje Gospodarska in tehniška logistika (sprememba nosilcev) in predlaga Senatu UM, da jih
potrdi.
SKLEP 8
Senat FL UM potrdi manjše spremembe univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Logistika
sistemov (sprememba nosilcev) in predlaga Senatu UM, da jih potrdi.
SKLEP 9
Senat FL UM potrdi manjše spremembe magistrskega študijskega programa 2. stopnje Logistika
sistemov (sprememba nosilcev) in predlaga Senatu UM, da jih potrdi.

Ad 3) Habilitacije – dr. Damir Vrančić
Dekan je povedal, da smo prejeli predhodno soglasje Senata UM k izvolitvi dr. Damirja Vrančića v
naziv docent za predmetno področje: logistika (naravoslovje in matematika) skupaj s poročili.
Dekan predlaga, da Senat FL UM imenuje komisijo za izvedbo volitev.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
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- izr. prof. dr. Irena Gorenak, predsednica komisije,
- izr. prof. dr. Andrej Lisec, član,
- Katja Baškovič, članica - študentka.
Izvedle so se tajne volitve dr. Damirja Vrančiča.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 11
Dr. Damir Vrančič se izvoli v naziv docent za predmetno področje »Logistika ( naravoslovje in
matematika)« za dobo petih let.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da je sodeloval na seji Komisije za habilitacije, ki je obravnavala vlogo
dr. Damirja Vrančića za izvolitev v naziv in pri tem ni vedel, da je to kandidat Fakultete za logistiko.
Želi, da se ga naslednjič s tem seznani.
Dekan je povedal, da je UM iz preko 400 različnih izvolitvenih področij s krčenjem prišla na število
191.
Prof. dr. Potrč je povedal, da je odbor za tehniko, katerega član je, že večkrat zasedal in opravil veliko
dela. Od nosilcev predmetov se bo zahtevalo, da imajo reference tudi na področju projektov. Povedal
je, da so veljavna merila za izvolitev v naziv stara približno leto in pol in že se spreminjajo. V Nemčiji,
kjer je pred 30 leti doktoriral, uporabljajo pravila iz leta 1932 ali 1937. Razmisliti je potrebno, ali
vsakega kandidata, ki da vlogo, volimo. V Nemčiji se postopek volitev v naziv izvede glede na potrebe.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je vprašala, ali se kaj razmišlja o tem, da bi se izvolitvena doba podaljšala iz
5 na 7 let.
Prof. dr. Potrč je povedal, da je tako na Hrvaškem, drugje ne.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je opozorila za primere korupcije pri ARRS in znanstvenih revijah in
povedala, da bo verjetno vložila kazensko ovadbo.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da tisti, ki na UM želijo uveljaviti zahtevnejša merila, sami
nimajo problemov z objavami. Problem je, da nekateri postanejo profesorji z objavami v sekundarnih
revijah.
Izr. prof. ddr. Ivanuša je povedala, da so tudi med temi predstavnikih UM nekateri, ki imajo problem z
objavami.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da je vprašanja, ali od prof. pričakujemo pedagoško delo ali
raziskovanje.
Doc. dr. Borut Jereb je povedal, da imajo na Inštitutu Jožef Štefan zaposleni v povprečju 16 citatov
letno, v povprečje so vključeni vsi zaposleni, tudi čistilke.

Ad 4) Doktorska disertacija
4.1. mag. Janez Žirovnik
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Dekan je predstavil poročilo Komisije o oceni primernosti prijavljene teme doktorske disertacije
kandidata mag. Janeza Žirovnika s predlaganim naslovom: »Procesni model presojanja posegov
obveščevalnih služb v komunikacijsko zasebnost kot logistični izziv« pod mentorstvom red. prof. dr.
Iztoka Podbregarja.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi prijavo teme doktorske disertacije kandidata mag. Janeza
Žirovnika z naslovom »Procesni model presojanja posegov obveščevalnih služb v komunikacijsko
zasebnost kot logistični izziv« pod mentorstvom red. prof. dr. Iztoka Podbregarja.
SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi komisijo za oceno teme doktorske disertacije kandidata
mag. Janeza Žirovnika z naslovom »Procesni model presojanja posegov obveščevalnih služb v
komunikacijsko zasebnost kot logistični izziv « v sestavi:




predsednica: izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
član/mentor: red. prof. dr. Iztok Podbregar, Aerodrom Ljubljana,
član: red. prof. dr. Albin Igličar, PF UL.

Ad 5) Predlog Pravilnika o organiziranosti in delovanju Alumni kluba Fakultete za logistiko UM
Dekan je predstavil dosedanje delovanje Alumni kluba FL, ki je bil v preteklem letu organiziran kot
društvo v skladu z Zakonom o društvih. Vprašanje je, ali je takšna organizacija primerna za alumne,
kamor po definiciji spadajo vsi diplomanti. Notranja in nato tudi zunanja evalvacija je ugotovila, da
takšna organiziranost ni v skladu s tradicijo alumnov.
Univerza v Mariboru je pridobila evropska sredstva za organizacijo alumni kluba. Tega projekta
zaradi varovanja osebnih podatkov ni mogoče izvesti v obliki društva.
Dekan je povedal, da smo z prejšnjim in sedanjim predsednikom društva Alumni klub FL UM (predj
Toni Aužner, zdaj Dejan Skok) opravili več razgovorov in se dokončno uskladili. 12. 5. 2014
načrtujemo prvo srečanje v novi organizacijski obliki.
Damjana Medved Arbeiter je predstavila predlog pravilnika in organe, ki bodo vodili delo Alumni
kluba. To so Občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani Alumni kluba, predsednik, ki je akademski
starešina, imenuje pa ga Senat FL in upravni odbor, ki ga imenuje občni zbor. Za delovanje Alumni
kluba je tudi zelo pomembno, da bo ta organizacija sestavni del fakultete in da bodo strokovna in
administrativna dela opravljale strokovne službe FL UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 14
Senat Fakultete za logistiko potrdi Pravilnik o organiziranosti in delovanju Alumni kluba Fakultete
za logistiko UM.

Ad 7) Razno
Doc. dr. Borut Jereb je povedal o svojem obisku v Dressdnu v okviru projekta TEMPUS ter predstavil
povabilo za sodelovanje s strani univerze v Samari.
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Dekan se je strinjal in predlagal srečanje, bodisi, da jih mi obiščemo ali jih povabimo k nam.
Dekan se je vsem zahvalil za izvedeno podelitev diplom. Posebej je izpostavil Katjo Baškovič, ki je na
podelitvi predstavljala študente.
Dekan je povedal, da smo dopoldne imeli sestanek s predstavniki UM glede informatike, obiskala sta
nas prorektor dr. Tomaž Kern in vodja RCUMa dr. Izidor Golob. Naslov@um.si je edini uradni e-naslov
za službeno komunikacijo. Potrebno je ločiti službeno od zasebnega. Zavzel se je za zavračanje e-pošte
študentov, ki niso poslani iz naslova@um.si.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je naša asistentka Tea Vizinger na izpopolnjevanju v
Singapurju. Tam so zelo navdušeni nad tem, kaj je pokazala in kaj zna.

Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter

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