Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 20. 1. 2016
Številka 2/16/DMA
ZAPISNIK
25. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 18. 1. 2016
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 18 1. 2016 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. Tomaž Kramberger,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- izr. prof. dr. Tone Lerher,
- Sara Salamun.
Odsotni člani Senata FL UM: doc. dr. Matjaž Knez, Anja Knez, Luka Herman.
Ostali prisotni: Igor Grofelnik, Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav..
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Dekan je predlagal razširitev dnevnega reda z
dodatnima točkama: 5. točka: Doktorske disertacije; 6, točka: spremembe kadrovskega načrta za
študijsko leto 2015/2016; dosedanja 5. točka pa postane 7. točka.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 24. redne seje Senata FL UM;
2. Akcijski načrt korektivnih ukrepov;
3. Program dela za leto 2016;
4. Gostujoči strokovnjak;
5. Doktorske disertacije;
6. Spremembe kadrovskega načrta za študijsko leto 2015/2016;
7. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dopolnjeni dnevni red 25. redne seje Senata Fakultete za
logistiko UM.

fl.um.si | info@fl.uni-mb.si | t +386 3 428 53 00 | f +386 3 428 53 38 | IBAN: SI56 0110 0600 0010 887 | VAT: SI 716 74705

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 24. redne seje
Damjana Medved Arbeiter je predstavila zapisnik in poročala o izvršitvi sklepov. Povedala je, da je sklep
št. 18 nerealiziran.
Dekan je povedal, da bo veljavnost teme potekla in predlagal, da Senat FL ponovno obravnava predlog
za določitev komisije za oceno doktorske disertacije. Problem je v tem, ker ni bil pri izdelavi doktorske
disertacije udeležen nihče iz naše fakultete. Začel je prof. dr. Čižman, ko je bil še pri nas, nato se je
upokojil. Dekan je predlagal, da Senat FL ponovno odloča o predlogu KZRZ za imenovanje komisije za
oceno doktorske disertacije mag. Simona Omana.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 2
Senat FL UM imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije kandidata mag. Simona Omana z
naslovom: Integracija ERP in MES sistema, pod mentorstvom red. prof. dr. Roberta Leskovarja, v
sestavi:
1. red. prof. dr. Mirko Gradišar, EF UL, predsednik,
2. red. prof. dr. Robert Leskovar, FOV UM, mentor in član,
3. izr. prof. dr. Roman Gumzej, FL UM, član.
SKLEP 3
Sklep št. 18, ki je bil sprejet na 24. redni seji 21. 12. 2015 se razveljavi.
Glede sklepa 21 je Damjana Medved Arbeiter predlagala, da Senat FL UM ponovno obravnava ime
notranje organizacijske enote Raziskovalni inštitut Celje. Dekan je povedal, da ime izvira iz začetka
delovanja FL.

Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 4
Sklep št. 21, ki je bil sprejet na 24. redni seji Senata FL UM se spremeni tako, da se glasi:
Senat Fakultete za logistiko UM predlaga, da se ustanovi notranja organizacijska enota Raziskovalni
inštitut Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in se uvrsti pod pedagoške, znanstvenoraziskovalne in umetniške enote FL UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Ime raziskovalne skupine Raziskovalni inštitut Celje, registrirane pri ARRS po šifro 2429-001 se
spremeni, in sicer odslej glasi Raziskovalni inštitut Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 24. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Akcijski načrt korektivnih ukrepov
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Dekan je povedal, da smo pripravili kvalitetno samoevalvacijsko poročilo, ki smo ga že posredovali na
UM.
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da je vodstvo FL na podlagi Samoevalvacijskega poročila za
študijsko leto 2014/2015 pripravilo akcijski načrt korektivnih ukrepov, ki je v gradivu.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 7
Senat Fakultete za logistiko sprejme Akcijski načrt korektivnih ukrepov, ki je priloga
Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2014/2015.

Ad 3) Program dela za leto 2016
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da je letni program dela za leto 2016 pripravljen s strani UM v
skladu s strategijo UM do leta 2020. Kadrovski načrt je pripravljen številčno enako kot v letu 2015,
vključili pa smo vsa napredovanja v nazive in tudi v plačne razrede.
Dekan je povedal, da v prvih 6 mesecih leta 2016 planiramo enake prihodke iz dvanajstin kot v letu
2015. Delež stroškov za delovanje rektorata pa je povečan iz 1 % na 1,67%. Stroški dela so se zvišali za
približno 85.000 EUR, ostale stroške smo oklestili, več ne gre.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da smo skrčili tudi stroške za področje IKT. Imamo dosti stare
opreme, velik delež opreme je že odpisan.
Dekan je povedal, da bo dolgoročno prišlo do krčenja ur, ne da bi to mi želeli. Študenti naj ne bi bili
prikrajšani, kakovost mora ostati. Na UM bo potrebno krčiti število študijskih programov. Povedal je,
da ne ve, ali bomo lahko naredili uravnotežen načrt. Senatu FL UM bo dan v potrditev na dopisni seji.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predlagal, da za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev izven
proračuna naredimo program e-izobraževanja, ki se bo celoti izvajal kot e-izobraževanje na daljavo v
angleškem jeziku in ga ponudimo v državah bivše Jugoslavije in tudi drugje.
Dekan je povedal, da je prav, da imamo projekte in da so ljudje motivirani. Povedal je, da je Kolegij
dekanov sprejel sklep, da financiranje ostane na ravni iz leta 2015 in da je s tem 9 fakultet potopljenih.
Prof. dr. Iztok Potrč je postavil vprašanje, ali lahko oddamo prostore FL v Krškem, ki so sedaj prazni.
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da bi to lahko naredili, ampak s sodelovanje FE UM, s katero si
delimo stavbo.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da smo računalnike že odnesli iz prostorov v Krškem.
Dekan je povedal, da finančni načrt še pripravljamo in bo obravnavan na dopisni seji. Predlagal je, da
Senat FL UM potrdi program dela.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko sprejme program dela za leto 2016.
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Ad 4) Gostujoči strokovnjak
Dekan je povedal, da so težave z gostujočimi strokovnjaki, ker jih nič ne plačamo, razen prevoznih
stroškov.
4.1. Predlog za podelitev naziva gostujoči strokovnjak Juretu Tomcu
Dekan je povedal, da je izr. prof. dr. Andrej Lisec 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
Juretu Tomcu interni naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri izvedbi študijskih programov
Fakultete za logistiko.
Kandidat je skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak št. A
6/2006-51 MT v okviru predavanj izvedel predavanja pred študenti pri predmetu Embalaža in
razbremenilna logistika (UN). Na predavanja je bil povabljen tudi predstavnik Študentskega sveta FL UM,
ki je med študenti izvedel ankete.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli Juretu Tomcu interni naziv gostujoči strokovnjak Fakultete za
logistiko za dobo dveh let.
4.2. Predlog za podelitev naziva gostujoči strokovnjak Damirju Vranešu
Dekan je povedal, da je 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
Damirju Vranešu interni naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri izvedbi študijskih programov
Fakultete za logistiko.
Kandidat je skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak št. A
6/2006-51 MT v okviru predavanj izvedel predavanja pred študenti pri predmetu Embaliranje (VS). Na
predavanja je bil povabljen tudi predstavnik Študentskega sveta FL UM, ki je med študenti izvedel
ankete.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli Damirju Vranešu interni naziv gostujoči strokovnjak Fakultete
za logistiko za dobo dveh let.

Ad 5) doktorske disertacije
Dekan je povedal, da smo prejeli pozitivno poročilo komisije za oceno doktorske disertacije mag. Leona
Grašiča, ki ga je potrdila tudi KZRZ FL UM.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je predlagala, da se v komisijo dodatno vključi prof. dr. Iztok Podbregar,
saj gre za temo iz področja vojaške logistike.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 11
Senat Fakultete za logistiko potrdi poročilo o oceni doktorske disertacije kandidata mag. Leona
Grašiča.
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko imenuje komisijo za zagovor doktorske disertacije kandidata mag. Leona
Grašiča v sestavi:
1. izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, FL UM, predsednik;
2. izr. prof. dr. Bojan Rosi, FL UM, mentor/član;
3. prof. dr. Iztok Podbregar, FOV in FL UM, član;
4. izr. prof. dr. Goran Đukić, Fakulteta za strojarstvo i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, član.
Dekan je predlagal, da prof. dr. Maja Fošner vodi postopek zagovora doktorske disertacije.

Ad 5) Spremembe kadrovskega načrta za študijsko leto 2015/2016
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je predstavila spremembe kadrovskega načrta za študijsko leto
2015/2016.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme spremembe kadrovskega načrta za študijsko leto
2015/2016:
- Osnove logističnih tehnik in tehnologij, VS, 1. l., redni, je izvajalka vseh skupin vaj asist. Tina Cvahte
(prej je 1 skupino vaj imela asist. Vaska Pejić);
- Organizacija in upravljanje v logistiki, skupni MAG, izvajalec predavanj je izr. prof. dr. Borut Jereb
(prej doc. dr. Josip Orbanić).

Ad 11) Razno
Dekan je predlagal spremembe nosilcev v skupnem magistrskem študijskem programu Logistika
sistemov v ekonomiji. Pri predmetu Načrtovanje logističnih centrov (izbirni) in Transportne tehnike in
tehnologije (obvezno), kjer je nosilec prof. dr. Martin Ivan Lipičnik, se za novega nosilca določi doc. dr.
Darja Topolšek, pri predmetu Management kakovosti v logističnih sistemih (obvezno), kjer nosilec izr.
prof. dr. Andrej Lisec, pa se za novega nosilca določi izr. prof. dr. Borut Jereb.
Prof. dr. Maja Fošner je prosila, da se natančno obrazloži, kaj te spremembe pomenijo in da se potrdijo
po postopku, ki je določen v pogodbi o skupnem magistrskem študijskem programu, to je, da jih
potrdita obe strani.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 14
Senat Fakultete za logistiko sprejme spremembe skupnega magistrskega študijskega programa
Logistika sistemov v ekonomiji (sprememba nosilcev predmetov).
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Po sprejemu sklepa je na sejo prišel izr. prof. dr. Tone Lerher, ki se je opravičil za zamudo, ker je bil z
gostujočim strokovnjakom.
Dekan je povedal, da na kolegiju dekanov obravnavajo vsa odprta vprašanja, vendar njihova mnenja
teže pri odločanju nimajo. Edina rezerva za zagotavljanje finančne uravnoteženosti so število študijskih
programov in obseg pedagoških ur na samo 180 na profesorja oz. 300 na asistenta ter da se omejijo
habilitacije v predavatelja, ker se to zlorablja.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predstavil analizo znanstveno-raziskovalne dejavnosti na UM za
obdobje od 2010 – 2015. Za metodo so bile uporabljena ARRS točke, in sicer A1, A2 in A3, merilo je,
koliko je zaposlenih kot raziskovalci. Na FL to znaša 27,85 zaposlenih.
Povedal je, da je FL uvrščena na 16 – 12 mesto, če pa bi gledali po rasti, bi bili na 1. mestu. Bistveni so
članki A1. cilja še nismo dosegli.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da moramo svojo energijo moramo vlagati v delo. Plan je
bil, da naredimo jedra, okoli katerih se združuje raziskovalno delo. Povedal je, da analiza objavljenih
člankov po vedah kaže, da je na prvem mestu humanistika, na drugem matematika ter nato naštel še
ostale. Mantra, da družboslovci nimajo kje objavljati, ne velja. Povedal je, da smo v citatih še boljši kot
pri člankih.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da se moramo zavedati, da smo bili izvoljeni na svoj položaj,
imenovani za to, da za motiviramo in vodimo sodelavce z nižjimi habilitacijskimi nazivi in da je potrebno
delati v timih.
Izr. prof. dr. Tone Lerher je izpostavil objave in sodelovanje v tujini, ki je tudi potrebno.
Prof. dr. Iztok Potrč povedal, da se bodo habilitacijska merila poenotila. Zaenkrat se uporablja SICRISovo
točkovanje, mora pa se ovrednotiti.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je opozorila na problematiko modulov, izvedbe in priprave sprememb
študijskih programov FL UM, zlasti glede Katedre za obrambno in vojaško logistiko in komunikacijo, na
ravnanje izr. prof. dr. Boruta Jereba, ki je o tej tematiki že govoril z nekaterimi zaposlenimi iz kolektiva
FL UM in zaprosila izr. prof. dr. Jereba za pojasnilo.
Člani Senata FL UM so se strinjali, da se bo vprašanje, ki ga je postavila izr. prof. dr. Teodora Ivanuša
obravnavalo na seji Strokovnega sveta FL UM, kamor ta vsebina tudi sodi.
Prodekan študent Igor Grofelnik je povedal, da je ŠS FL UM dal pobudo, da se poenoti uporaba
Wikipedije. Povedal je, da se pri določenih predmetih lahko uporablja, pri določenih pa ne.
Dekan je pobudo sprejel.
Seja je bila zaključena ob 13.15 uri.

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