Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 10. 6. 2014
Številka 63/14/DMA
ZAPISNIK
8. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 10. 6. 2014
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 12. 5. 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,
- dr. Marko Cedilnik,
- doc. dr. Tomaž Kramberger,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- doc. dr. Borut Jereb,
- Patricija Teršar.
Odsotni člani Senata FL UM:
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. dr. Andrej Lisec,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- Tilen Lavrič,
- Katja Baškovič.
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, da je
seja sklepčna.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 7. redne seje Senata FL UM;
2. Habilitacije;
3. Vloga za izdajo soglasja za začasno opravljanje pedagoške dejavnosti;
4. Gostujoči strokovnjaki;
5. Prošnje zaposlenih;
6. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
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Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 8. redne seje Senata Fakultete za logistiko UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 7. redne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je prebrala sklepe in poročala o realizaciji sklepov.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 7. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Habilitacije;
2.1. vloga izr. prof. dr. Maje Fošner
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli obvestilo o vložitvi popolne vloge kandidatke izr. prof. dr. Maje
Fošner za izvolitev v naziv redna profesorica za predmetno področje logistika (matematika in
naravoslovje). Potrebno je imenovati poročevalce za pripravo strokovnega poročila. Katedra za
kvantitativno modeliranje v logistiki je podala predlog.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev
izr. prof. dr. Maje Fošner za izvolitev v naziv redna profesorica za predmetno področje
logistika (naravoslovje in matematika) v sestavi:
1. dr. Joso Vukman, upokojen, redni profesor za področje Matematika, predsednik
komisije;
2. dr. Iztok Potrč, FL UM, redni profesor za področje: Naprave, sistemi in konstrukcije za
transport, član;
3. ddr. Janez Žerovnik, FS UL, redni profesor za predmetna področja Matematika, Diskretna
in računalniška matematika, Računalništvo, član;
4. dr. Rok Strašek, Univerza na Primorskem, redni profesor za predmetno področje
Raziskovalna metodologija, dodatni član.

2.2. vloga Gregorja Štrublja
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli obvestilo o vložitvi popolne vloge kandidata Gregorja Štrublja
za izvolitev v naziv asistent za predmetno področje logistika (matematika in naravoslovje). Potrebno je
imenovati poročevalce za pripravo strokovnega poročila. Katedra za kvantitativno modeliranje v
logistiki je podala predlog.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 4
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev
Gregorja Štrublja za izvolitev v naziv asistent za predmetno področje logistika (naravoslovje
in matematika) v sestavi:
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1. dr. Maja Fošner, FL UM izredna profesorica za področje Kvantitativne metode (do 14. 12.
2014), predsednica komisije;
2. dr. Klemen Prah, FL UM, docent za področje Logistika (družboslovje) (do 17. 6. 2018),
član;
3. dr. Janez Žerovnik, FS UL, redni profesor za predmetna področja Matematika, Diskretna
in računalniška matematika, Računalništvo, član;
4. dr. Tomaž Kramberger, FL UM, docent za predmetno področje Računsko intenzivne
metode in aplikacije v logistiki (do 8. 10. 15), dodatni član.

Ad 3)Vloga za izdajo soglasja za začasno opravljanje pedagoške dejavnosti
Dekan je povedal, da smo prejeli vlogo doc. dr. Romana Gumzeja za izdajo soglasja za začasno
opravljanje pedagoške dejavnosti do dokončnosti postopka izvolitve v naziv.
Dekan je predstavil obvestilo o sklepu, ki ga je sprejel Senat UM, da je potrebno predloge za izdajo
soglasja za opravljanje pedagoškega dela za kandidate, ki so vloge vložili manj kot 6 mesecev pred
iztekom veljavnosti izvolitvenega naziva, obrazložiti.
Doc. dr. Roman Gumzej je vložil popolno vlogo za izvolitev v naziv izredni profesor za predmetno
področje logistika (družboslovje) 16. 12. 2013, veljavna izvolitev se mu izteče 2. 7. 2014, iz česar
izhaja, da je vlogo vložil pravočasno.
Dekan je predlagal, da se mu izda soglasje in prisotne pozval k razpravi.
Prodekan za študentska vprašanja Klemen Grobin je povedal, da je doc. dr. Gumzej v nasprotju z
mnenjem ŠS FL UM dobil pozitivno mnenje ŠS UM in sicer zaradi premajhnega števila pritožb. Dobil je
pogojno soglasje. Povedal je, da je sam zagovarjal mnenje študentov FL UM, ki je bilo negativno,
dokler se je to dalo. Nima ga namena rušiti ali ogrožati njegovega delovnega razmerja na UM.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Senat FL UM soglaša, da se doc. dr. Romanu Gumzeju izda soglasje za nadaljnje opravljanje
pedagoškega dela po izteku veljavnosti izvolitvenega naziva, ki se izteče 2. 7. 2014, vendar
najdlje do dokončnosti odločbe o izvolitvi v naziv izredni profesor po vloženi vlogi z dne 16.
12. 2013.

Ad 4) Gostujoči strokovnjaki
4.1. predlog za dodelitev naziva gostujoči strokovnjak Bojanu Branku
Izr. prof. dr. Bojan Rosi je v skladu s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči
strokovnjak št. A 6/2006-51 MT predlagal Senatu FL UM, da dodeli kandidatu Bojanu Branku interni
naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri predmetu Obvladovanje vrednostne verige na
magistrskem študijskem programu. Kandidat je skladno s pravilnikom v okviru predavanj izvedel
predavanja pred študenti pri predmetu Obvladovanje vrednostne verige. Na predavanju je bil tudi
predstavnik Študentskega sveta FL UM, ki je med študenti izvedel ankete.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6
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Na podlagi pozitivne ocene izr. prof. dr. Bojan Rosija Senat FL UM dodeli Bojanu Branku interni
naziv gostujoči strokovnjak pri predmetu Obvladovanje vrednostne verige na MAG študijskem
programu Logistika sistemov za dobo dveh let.
4.2. predlog za dodelitev naziva gostujoči strokovnjak Slobodanu Antiću
Izr. prof. dr. Andrej Lisec je v skladu s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči
strokovnjak št. A 6/2006-51 MT predlagal Senatu FL UM, da dodeli kandidatu Slobodanu Antiću
interni naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri predmetu tehnike in tehnologije embaliranja na
univerzitetnem študijskem programu. Kandidat je skladno s pravilnikom v okviru predavanj izvedel
predavanja pred študenti pri predmetu Tehnike in tehnologije embaliranja. Na predavanju je bil tudi
predstavnik Študentskega sveta FL UM, ki je med študenti izvedel ankete.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 7
Na podlagi pozitivne ocene izr. prof. dr. Andreja Lisca Senat FL UM dodeli Slobodanu Antiću
interni naziv gostujoči strokovnjak pri predmetu Tehnike in tehnologije embaliranja na UN
študijskem programu Logistika sistemov za dobo dveh let.

Ad 5) Prošnje zaposlenih
Doc. dr. Matjaž Knez je vložil prošnjo za izdajo soglasja za izvajanje predavanj na Visoki šoli za
proizvodno inženirstvo v Celju.
Dekan je povedal, da zagovarja sodelovanje z univerzami in fakultetami, ki lahko predstavlja dodano
vrednost naši fakulteti. Predloga doc. dr. Kneza, ki je že lani vložil prošnjo za delo pri istem delodajalcu,
vendar mu Senat UM tega ni odobril, saj iz vloge ni bilo razvidno, kakšno korist bi od takšnega
sodelovanja imela UM, pa ne more zagovarjati. Na FL ne želimo dražiti UM, v teku imamo habilitacije
in druge postopke. Povedal je, da so pedagoški sodelavci polno obremenjeni, po večini tudi z dodatno
neposredno pedagoško obveznostjo, zato tega ne moremo podpirati.
Dekan je kljub argumentom, ki ji je predstavil, dal predlog doc. dr. Kneza na glasovanje. Predlagal je,
da člani Senata FL UM glasujejo o sklepu:
PREDLOG SKLEPA :
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru podpira izdajo soglasja doc. dr. Matjažu Knezu za
opravljanje pedagoškega dela na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo v Celju.
Nihče od članov Senata ni glasoval za sprejem predlaganega sklepa, zato sklep ni bil sprejet.
Člani Senata FL UM so nadaljevali razpravo v smislu obrazložitve sprejete odločitve. Doc. dr. Borut
Jereb in izr. prof. dr. Irena Gorenak predlagala, da se opredelijo razlogi za zavrnitev njegove prošnje.
Damjana Medved Arbeiter je člane Senata FL seznanila s tem, da mora razloge za svojo odločitev
sprejeti Senat FL UM, lahko izhajajo iz razprave ali pa so del sklepa.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je predlagal, da je v sklepu samo odločitev Senata FL, brez obrazložitve.
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Dekan je povedal, da so razlogi polna neposredna in tudi dodatne pedagoška obveznost dr. Kneza,
potreba po izvajanju raziskovalnega dela na Fakulteti za logistiko ter neposredna konkurenca
študijskim programom UM. To je tudi stališče, ki ga je sprejel Senat Univerze v Mariboru.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru se ne strinja z izdajo soglasja doc. dr. Matjažu
Knezu za opravljanje pedagoškega dela na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo iz naslednjih
razlogov:
- doc. dr. Matjaž Knez ima na Fakulteti za logistiko UM polno neposredno pedagoško obveznost in
povečan obseg dela;
- na Fakulteti za logistiko načrtujemo povečanje raziskovalnega dela, v katerega se bo vključeval
tudi doc. dr. Matjaž Knez;
- Fakulteta za logistiko ne podpira dela zaposlenih v konkurenčnih institucijah, kar je tudi v skladu z
usmeritvijo Univerze v Mariboru.

Ad 9) Razno
Prodekanica izr. prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je izr. prof. dr. Darja Boršič odsotna zaradi
porodniškega dopusta, zato je predlagala, da izpite pri predmetu, ki jih je izvajala, izvede izr. prof. dr.
Bojan Rosi. Od 1. 10. 2014 dalje je za izvedbo teh predmetov planirana nova izvajalka Karin Širec.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru potrdi spremembo kadrovskega načrta izvajalcev
študijskih programov Fakultete za logistiko za študijsko leto 2014/2015:
- Izpite pri predmetih, ki jih je izvajala izr.prof. dr. Darja Boršič, izvede izr. prof. dr. Bojan Rosi.
Dekan je povedal, da je mag. Brigita Gajšek oddala prijavo teme doktorske disertacije, ki je že bila
obravnavana na seji Katedre za oskrbovalne verige in trajnostni razvoj, še v tem mesecu bo
obravnavana tudi na seji KZRZ FL UM.
Končano od 13.30. uri

Zapisnik:
Damjana Medved Arbeiter

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