Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 14. 4. 2015
Številka 55/15/DMA

ZAPISNIK
1. izredne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 13. 4. 2015
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 13. 4. 2015 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,
- prof. dr. Maja Fošner,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- doc. dr. Tomaž Kramberger,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- doc. dr. Matjaž Knez,
- Taja Košica,
- Patricija Teršar.
Odsotni člani Senata FL UM: Katja Baškovič.
Ostali prisotni: Klemen Grobin, prodekan za študentska vprašanja; 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. Dekan je predlagal, da se aktualni dogodki
obravnavajo pod točko razno.
Dnevni red:
1. Program dela in finančni načrt Fakultete za logistiko za leto 2015;
2. Razno
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dopolnjen dnevni red 1. izredne seje Senata Fakultete za
logistiko UM.
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Ad 1) Program dela in finančni načrt Fakultete za logistiko za leto 2015
Dekan je predstavil predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2015. Povedal je, da se višina
sredstev iz proračuna zmanjšuje – planirani so manjši prihodki za cca 30.000 EUR. Pri načrtovanju
stroškov dela smo upoštevali vsa napredovanja v nazive in plačne razrede. Največji delež prihodkov je
namenjen za izplačilo plač. Načrtovani stroški dela obsegajo okoli 90 % vseh prihodkov, ki jih FL dobi kot
dvanajstine iz proračuna. To pomeni, da nam za vse materialne stroške ostane 1/12. Materialni stroški
so planirani v manjšem znesku kot v letu 2014.
Ukinili smo vse investicije, razen v nujnih v računalniško opremo. Zmanjšali smo obseg sredstev, ki je
namenjen za raziskovalno delo zaposlenih. Dekan je povedal, da imamo še vedno dovolj sredstev za
izplačilo plač iz proračuna, nihče ni ogrožen, pedagoško in znanstveno – raziskovalno delo bo potekalo
normalno. Paziti bo potrebno na ostale stroške.
Skupni prihodki se povečujejo na račun projektnega dela, zmanjšuje pa se delež sredstev, ki jih dobimo
iz proračuna. Ta sredstva se zmanjšujejo že nekaj let. Iz časov, ko smo imeli veliko izrednih študentov,
smo prihranili presežke sredstev, vendar te rezerve sedaj kopnijo.
V letu 2015 načrtujemo negativen denarni tok v višini 70.833 EUR; nekaj malo čez 50.000 EUR se nanaša
na nakup opreme, ostalo je dejanski presežek odlivov. Pri uresničevanju finančnega načrta bo treba
tekoče spremljati uresničevanje prihodkov oz. prilivov, da se lahko realizirajo tudi vsi odlivi. Če bo
presežek odlivov bistveno višji, se lahko pojavi težava pri likvidnosti.
S tem načrtom imamo podlago za pogajanje za sredstva iz proračuna z UM, ki ta sredstva deli med
fakultete.
Dekan je predlagal, da je potrebno sklepe, ki niso skladni s tem finančnim načrtom, revidirati. Dodatnih
stroškov si ne moremo privoščiti.
Danes smo na PO FL UM sprejeli sklep, da se pripravi poročilo o stroških izvajanja študijskega programa
v Krškem. Če za študij v Krškem ne bo prijavljeno zadostno število študentov, oziroma bo število
prijavljenih študentov manjše od minimalno potrebnega in objavljenega, se študijski programi v Krškem
ne bodo izvajali. Prostori v Krškem stanejo, obratovalne stroške je potrebno plačevati. Študijski
programi, kjer ni ustreznega vpisa, se bodo ukinili.
Doc. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da če bomo teh 38.000,00 EUR pametno porabili, lahko iz tega
naredimo 380.000,00 EUR. Kot prodekan bi bil vesel, da bi delali stvari, ki jih bomo lahko uporabili kot
prijavo projekta. Danes smo oddali prijave na 4 projekte, trenutno imamo v ognju 8 – 9 projektov.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da bo poraba IRD sredstev potekala preko katedre in bo nadzorovana.
Dekan je povedal, da se Poslovodni odbor FL UM ne bo več ukvarjal s posameznimi zahtevki. Potrdili
smo plan sredstev s korekcijo glede lektoric, ki morata biti upoštevani kot visokošolski učiteljici.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da imata lektorici malo drugačne pogoje za habilitacijo. Prav je,
da se jih upošteva.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 2
Senat Fakultete za logistiko sprejme program dela in finančni načrt Fakultete za logistiko za leto 2015.
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SKLEP 3
Sklepi Senata FL UM, ki niso skladni s programom dela in finančnim načrtom Fakultete za logistiko za
leto 2015, se revidirajo.

Ad 2) Razno
Dekan je povedal da je bil v oddaji Epilog na programu POP TV objavljen prispevek glede plagiatov in
izdelave diplomskih del po naročilu. Nanj se je pred oddajo obrnil novinar Jure Bračko in iskal
informacije o tem. Dekan je povedal, da so navedbe o izdelavi diplomskih nalog za druge lahko tudi
insinuirane, zato na to ne da nič. Moramo pa biti pozorni. Če bomo opazili kakšno oglaševanje v naših
prostorih, bomo o tem obvestili policijo.
Dekan je predlagal revizijo navodil za pisanje diplom. Predlaga zmanjšanje obsega diplomskega dela na
račun teorije in povečan poudarek na praktičnem delu, ki mora biti potrjen s strani mentorja v podjetju.
Klasičen zagovor diplomskega dela ni potreben.To vprašanje bomo obravnavali na Strokovnem kolegiju.
Vse informacije in dokumentacijo o ponujanju storitev izdelave diplomskih nalog bomo predali policiji.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da je zgrožena. Da bi preprečila takšne kršitve pri študentih, ki
jim je mentorica, se je odločila, da študentom ne bo več dajala pisnih pripomb k osnutku diplomskega
dela, ampak samo ustne na govorilnih urah.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 4
Fakulteta za logistiko pripravi revizijo Navodil za izdelavo diplomskih nalog, z namenom zmanjšanja
možnosti za plagiatorstvo ali naročanje izdelave diplomskega dela.

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