Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 4. 10. 2016
Številka 127/16/DMA

ZAPISNIK
3. izredne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru
dne 4. 10. 2016

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 4. 10. 2016 s pričetkom ob 12.00 uri v
sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.
Prisotni člani Senata FL UM:
- prof. dr. Bojan Rosi,
- prof. dr. Maja Fošner,
- izr. prof. dr. Tomaž Kramberger,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- doc. dr. Matjaž Knez,
- Sara Salamun;
- Luka Herman
Odsotni člani Senata FL UM:
- prof. dr. Tone Lerher;
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- Anja Dolinar,
Ostali prisotni: Igor Grofelnik, prodekan za študentska vprašanja, Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl.
prav., tajnik fakultete.
Dekan 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. Načrt izobraževalne dejavnosti;
2. Habilitacije;
3. Marketinški načrt;
4. Kadrovski načrt za študijsko leto 2016/2017.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 3. izredne seje Senata Fakultete za logistiko UM.

Ad1) Načrt izobraževalne dejavnosti
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da smo iz UM prejeli gradivo za pripravo načrta študijske dejavnosti
in razpisa za vpis za prihodnje leto. Gre za cilje v skladu s priporočili evalvatorjev na UM. Gradivo vsebuje
tudi za vprašanja o načrtovanju novih študijskih področij izobraževalne dejavnosti Fakultete za logistiko
za leto 2017/2018. Predstavila je gradivo za to sejo, ki je bilo potrjeno na KŠZ FL UM. Glede novih
študijskih področij je povedala, da smo pred nekaj meseci sprejeli spremembo študijskih področji po
klasifikaciji KLASIUS, na to smo tudi opozorili. Kratkoročno ne načrtujemo novih študijskih programov
dejansko načrtujemo, vendar postopek še ni tako daleč, da bi lahko to napovedali za študijsko leto
2018/2019.
Predlagala je razpravo najprej glede načrta študijskih dejavnosti.
Doc. dr. Matjaž Knez je vprašal, ali smo se že usmerili glede mednarodnega modula. Trenutno imamo
17 ERASMUS študentov, kar pomeni, da smo atraktivna fakulteta. Če bi imeli mednarodni modul, ki bi
se izvajal v tujem jeziku, meni, da bi lahko to dobro izkoristili. Indijci, azijci si želijo evropske diplome,
kjer je Slovenija zaradi cene konkurenčna.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je internacionalizacija cilj UM, ki je tudi vključen v program dela.
Sedaj obravnavamo ta predlog načrta, v obliki, kot smo ga dobili iz UM, modula v ta predlog ne moremo
vključiti.
Dekan je povedal, da je bil včeraj strateški kolegij dekanov UM. V našem načrtu smo edini izpostavili
skrb za upad števila študentov. Republike bivše Jugoslavije so zanimiv trg, razmišljamo pa tudi o
mednarodnem modulu. Nov program ni mogoč, ker jih je na UM že preveč. Včeraj so nam dali dosti
gradiva in podatkov za pripravo na naslednji kolegij dekanov. Verjetno bo šlo za ukinitev nekaterih
programov ali celo fakultet, saj z denarjem, ki ga imamo, ne gre več. Imamo previsoke številke prostih
mest, ki jih ne zasedemo, ker niso realne. Bolje je imeti manjše število dobrih študentov. V glavnem so
fakultete polne, tudi pri nas bomo letos na VS dosegli številko 90. Bolje, da se sami racionaliziramo, kot
da to naredijo drugi. Predlagal je, da omejimo vpis na VS, ker bomo s tem usmerili študente na UN.
Glede doktorske šole je povedal, da bo imela UM nadzor nad izvajanjem na vseh članicah.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da je ERASMUS problem, predmete, ki jih ima v poletnem semsestru,
mora sedaj izvajati za tuje študente. Dekan je potrdil, da je plačilo problem.
Dekan je predlagal, da se Senat FL UM potrdi predlog načrta izobraževalne dejavnosti za leto 2017.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 2:
Senat FL UM potrdi načrt izobraževalne dejavnosti Fakultete za logistiko za študijsko leto 2017/2018.
Glede razpisnih mest je prof. dr. Maja Fošner predstavila predlog števila razpisnih mest. Na izrednem
študiju smo pustili prosta mesta, saj še vedno računamo na možnost predstavnikov SV.
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Dekan je povedal, da se vsi bojijo zmanjšanja vpisnih mest, saj je v sistemu plačevanja po glavarini število
študentov pomembno. Ključno vodilo bi morala biti zaposljivost. Glede na riziko predlaga, da dodatno
ne nižamo več razpisnih mest.
SKLEP 3
Senat FL UM potrdi število razpisanih mest za vpis v študijske programe Fakultete za logistiko za
študijsko leto 2017/2018.

Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da bomo do začetka novembra 2016 pripravili spremembe študijskih
programov, predloge bodo pripravili predstojniki o tem je podala informacije. Pomembno je, da se
skupno število kontaktnih ur ne poveča.
Prof. dr. Maja Fošner je predlagala ponovno razpravo o sklepu št 17, ki je bil sprejet na 33. redni seji
Senata FL UM in se glasi:
SKLEP 17
V kolikor je pri posameznem predmetu na visokošolskem in univerzitetnem študijskem programu Fakultete za
logistiko v izredni študij vpisanih manj kot 5 študentov, se namesto predavanj in vaj izvedejo konzultacije (4 ure
konzultacij).
Konzultacije se bodo izvedle v okviru rednih govorilnih ur visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev 4 krat
po eno uro.

Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da sklep ni jasen, saj se lahko razume, kot da študent lahko pride na
govorilne ure samo 4 x, kar pa ne drži.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je menila, da je sklep jasen.
Dekan je povedal, da so govorilne ure plačane in smo edina fakulteta, ki nimamo nobenega
delovnopravnega spora. Dekan je povedal, da se konzultacije lahko izvajajo v času govorilnih ur.
Postavilo se je vprašanje, ali se lahko zaposlenim naloži, da opravljajo konzultacije, ki niso posebej
plačane ali štete v neposredno pedagoško obveznost in ali se zaposleni lahko odpove plačilu za
opravljeno delo.
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da je to v nasprotju z delovnopravno zakonodajo.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da se e-ure oziroma e-študij tudi za te študente izvedejo v
polnem obsegu.
Doc. dr. Matjaž Knez je rekel, da je študentom potrebno jasno povedati, kaj lahko pričakujejo v okviru
govorilnih ur.
Dekan je povedal, da imajo možnost hoditi na predavanja za redne študente.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da so na KŠZ FL UM sprejeli sklep, odločitev pa je v pristojnosti Senata
FL.
Dekan je povedal, da moramo varčevati. NAKVIS zahteva izenačenje rednih in izrednih študentov. Tudi
združevanje je lahko problematično, saj izvajamo predavanja za študente, ki sami plačajo skupaj s
predavanji za redne študente, ki jih plača proračun.
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Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 4
V kolikor je pri posameznem predmetu na visokošolskem in univerzitetnem študijskem programu
Fakultete za logistiko v izredni študij vpisanih manj kot 5 študentov, se namesto predavanj in vaj
izvedejo konzultacije (4 ure konzultacij).
S tem sklepom se razveljavi sklep 17, ki je bil sprejet na 33. redni seji Senata FL UM 26. 9. 2016.
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepa 3 in 4, ki sta bila sprejeta na 5. izredni seji KŠZ FL UM.
Povedala je, da smo se na magistrskem študiju odločili, da bom izvajali modulske predmet skupaj z
izrednimi študenti. Pri načrtovanju urnika tako prihaja do tehničnih težav, saj so nekateri profesorji in
asistenti zelo obremenjeni (Tea Vizinger in ..)
Predlog s strani doc. dr. Dejana Dragana in asist. Tee Vizinger je, da bi se predmet Stohastočni procesi
v logistiki začeli izvajati v mesecu februarju.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je predlagala, da bi se predmet organizacijska kultura za 1 in 2 letnik,
izvedel meseca februarja.
Senat Fakultete za logistiko je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Predavanja in vaje pri predmetu Stohastični procesi v logistiki in Organizacijska kultura za izredne
študente magistrskega študijskega programa 2. stopnje Logistika sistemov se izvedejo v mesecu
februarju 2016.
SKLEP 6
Za izredne študente magistrskega študijskega programa 2. stopnje Logistika sistemov pri predmetih
Stohastični procesi v logistiki in Organizacijska kultura se za študijsko leto 2016/2017 razpišeta dva
izredna izpitna roka.
Ad 2) Habilitacije
2. 1. Dr. Boštjan Rajh
Dekan je povedal, da je kandidat dr. Boštjan Rajh vložil vlogo za izvolitev v naziv asistent za predmetno
področje Logistika (tehnika). Potrebno je imenovati poročevalce za pripravo strokovnega poročila o
izpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv.
Dekan je predlagal, da so poročevalci: prof. dr. Tone Lerher, izr. prof. dr. Darja Topolšek, izr. prof. dr.
Andrej Lisec, dodatni član pa doc. dr. Brigita Gajšek.
Dekan je povedal, da rabimo tehnike, strojnike, iščemo mehatronika vendar so vsi že zaposleni.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 7
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev dr.
Boštjana Rajha v naziv asistenta za predmetno področje Logistika (tehnika) v sestavi:
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1. dr. Tone Lerher, FL UM, redni profesor za predmetno področje Logistika (tehnika);
predsednik komisije;
2. dr. Darja Topolšek FL UM, izredna profesorica za predmetno področje Logistika (tehnika)
(do 19. 4. 2021), članica;
3. dr. Matjaž Šraml, FGPIA UM, redni profesor za predmetno področje Prometno inženirstvo,
član;
4. dr. Brigita Gajšek, FL UM, docentka za predmetno področje Logistika (družboslovje) (do 27.
9. 2020), dodatna članica.
Dekan je povedal, da smo dobili predhodno soglasje za izvolitev mag. Matjaža Marovta v naziv višji
predavatelj za predmetno področje Logistika (družboslovje) in dr. Marjana Sternada v naziv docent za
predmetno področje Logistika (družboslovje).
Dekan je predlagal, da Senat FL UM imenuje komisijo za izvedbo volitev, ki izvede tajne volitve.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- Izr. prof. dr. Irena Gorenak, predsednica komisije;
- Prof. dr. Maja Fošner članica;
- Luka Herman, član – predstavnik študentov.
2.2. mag. Matjaž Marovt
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli predhodno soglasje za izvolitev mag. Matjaža Marovta v naziv
višji predavatelj . To je naš doktorski kandidat, ki ima tudi bogate delovne izkušnje.
Izvedle so se tajne volitve za mag. Matjaža Marovta.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 9
Mag. Matjaž Marovt se izvoli v naziv višji predavatelj za predmetno področje Logistika
(družboslovje) za dobo petih let (prva izvolitev).

2. 3. dr. Marjan Sternad
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli predhodno soglasje za izvolitev dr. Marjana Sternada v naziv
docent za predmetno področje Logistika (družboslovje).
Izvedle so se tajne volitve za dr. Marjana Sternada.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 10
Dr. Marjan Sternad se izvoli v naziv docent za predmetno področje Logistika (družboslovje) za
dobo petih let (ponovna izvolitev).
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Ad 3) Marketinški načrt
Dekan je povedal, da je gradivo pripravila Manca Zrinski, odprti pa smo za nove predloge in spodbudil
predvsem študente, da povejo svoje mnenje in predloge.
Manca Zrinski je predstavila predlog marketinškega načrta, kot jev gradivu za to sejo. Povedala je, da se
je izkazalo, da so naša najpomembnejša javnost so študenti, ki so največji promotorji in najpristnejši vir
informacij. Naše raziskave v preteklem letu kažejo, da je nasvet prijatelja najpomembnejši odločevalec
za študij, pomembni pa so tudi spletna stran fakultete, obisk informativnih dni, predstavitev na srednji
šoli, kar vse ostaja v predlogu načrta. Opažamo, da se kandidati odločajo za študij, ker menijo, da imajo
dobre zaposlitvene možnosti. Odločili smo se , da bomo krepili projektno pisarno in preko tutorjev širili
promocijo, preko tutorjev se lotevamo tudi strokovne javnosti Smo del javne univerze zato je promocija
usmerjena širše.
Manca je predstavila različna orodja ki se jih bomo posluževali. Potrebno je krepiti družbena omrežja.
Oglaševanje je zastavljeno pretežno elektronsko, tiskano manj, ker je učinek slabši. Pomembno pa je,
da smo v tiskanih medijih prisotni predvsem z našo strokovno vsebino, s predmetom našega
proučevanja. Del promocije se zato preusmeri v laboratorije.
Pomembna mednarodna vpetost. Imamo vedno večje število Erasmus študentov, trenutno 17, zato so
vsebine, ki jih je potrebno usmeriti v pripravo gradiv, usmerjene tudi v tuje študente.
Za prepoznavnost imamo odlično pridobitev – to je Twizy – koncept furamo modro in furamo zeleno je
potrebno izkoristiti in delati širšo promocijo na slovenskem trgu.
Poudarek je, da bomo morali vsi posamezniki sodelovati, vsak s svojim znanjem in vsebinami prispeva k
prepoznavnosti fakultete, vse vsebine niso za spletno stran, nekatere je potrebno razširiti med interno
javnost. Pozvala je vse, da sodelujejo pri pripravi vsebin, ki jih bomo širili.
Dekan je po končani predstavitvi odprl razpravo.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je glede zaposljivosti povedala, da je v Sloveniji med iskalci zaposlitve
prijavljenih 47 diplomantov FL, od približno 1200 vseh diplomantov FL. Pri tem ne vemo, ali so to iskalci
prve zaposlitve, ali so morda zaradi stečaja izgubili delo in ga zopet iščejo. Glede tiskanih medijev je
povedala, da je zelo odmevno, da smo prisotni, ko so kakšni dogodki. Takrat je potrebno sodelovati z
lokalnimi predstavniki za medije.
Luka Herman je povedal, da je imel prodekan Igor Grofelnik je imel idejo, da bi pomagali starejšim.
Humanitarnost je zelo pomembna in pomaga pri promociji. Dekan je potrdil, da je to organizirano v
Mariboru.
Igor Grofelnik je povedal, da sta z Manco dosti delala skupaj, potrebno je delati na vsebinah, v katere se
lahko vključi študente. Potrebno je vključiti tudi Erasmus študente v projekte, saj se s tem promoviramo
v Sloveniji in v tujini. Študenti so bili že sedaj vključeni v delo na projektih, vendar potem niso bili nikjer
omenjeni. Študenti, ki bodo omenjeni, bodo vsem pokazali, kaj delajo, saj se radi pohvalijo. Pomembne
so tudi video vsebine, za vsak projekt.
Manca Zrinski je povedala za primer projekta LIP BLED, ko mentorica ni dovolila objave.
Prof. dr. Maja Fošner je potrdila, da kot smo se pogovarjali na zadnji seji Senata FL UM, moramo
uporabiti vse, kar imamo, kot na primer tudi mednarodne akreditacije. Moramo se pohvaliti. Samo 3
fakultete na UM imajo mednarodne akreditacije in mi smo med njimi.
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Manca Zrinski je povedala, da je včasih problem interna javnost, ki nima podatkov.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da moramo najprej sami biti ponosni na naše delo.
Igor Grofelnik je ponovno opozoril, da je pomembno izpostaviti študente.
Dekan je povedal, da je delati na fakulteti in študirati na fakulteti privilegij, ki se ga nekateri ne zavedajo
dovolj. Ko bo študij plačljiv, bo to drugače. Meni, da ni lepše službe, vedno te sili, da si aktualen, delaš
z mladimi, biti profesor je čast. To se premalo poudarja.
Igor Grofelnik je povedal, da je potrebno je krepiti obštudijske dejavnosti.
Dekan je povedal, da je težava zadržati nezainteresirane študente.
Luka Herman je povedal, da veliko oglašujemo Petrol in Pošto Slovenije, zato izgleda, kot da
izobražujemo samo za velike firme. Potrebno bi bilo vključiti manjša podjetja, da prikažemo študentom,
da mala podjetja rabijo logistike. Meni, da je tukaj velik prostor, ki bi ga lahko izkoristili.
Igor Grofelnik je rekel, da imamo dosti študentov, ki so vpeti v manjša podjetja.
Dekan je povedal, da bomo imeli alumni srečanje. Imamo odlične posameznike, za nekatere od njih niti
ne vemo. Nekateri so dobili delovna mesta, drugi pa so jih zaradi študija obdržali.
Manca Zrinski je povedala, da se zavedanje o pomenu logistike v podjetjih se povečuje.
Luka Herman je povedal, dela v Ljubečni, službeno potuje in gre tudi v tujino. Ko se vozi po Sloveniji,
nihče nima označenega oddelka za logistiko, v tujini je tega bistveno več.
Manca Zrinski je povedala, da se to spreminja in da se spreminja tudi zaradi naših študentov in
diplomantov.
Igor Grofelnik je povedal, da je ključna pripadnost.
Dekan je povedal, da imaš s končanjem študija na Fakulteti za logistiko tudi managerske kompetence.
Pojem logistike se tradicionalno povezujejo s kontejnerji in transportom, dejansko pa je to dosti širše.
Luka Herman je povedal, da ljudje mislijo, da je logistika zelo splošna, na primer pri strojništvu pa je
znanje specializirano.
Dekan je povedal, da se bodo študenti usmerili v laboratoriji, kamor jih bomo razvrstili glede na izbirne
predmete.
Manca je povedala, da je bila na predstavitvi 3d printerja, in da je nad tem fascinirana.
Doc. dr. Matjaž Knez je rekel, da je zelo pomemben vizualni medij.
Igor je povedal, da so naredili video, ki ga sploh niso predvajali oziroma uporabili.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da moramo vseeno biti pozorni, da moramo ob sodelovanju s podjetji
upoštevati tudi njihove interese.
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Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je o tem, kaj se sme, kaj ne , da je to izključna odgovornost
Mance Zrinski, ki dobiva informacije od odgovorne osebe za projekte.
Dekan predlaga, da Senat FL glasuje o predlogu sklepa:
SKLEP 11
Senat FL UM potrdi Marketinški načrt, ki ga je možno dopolnjevati glede na okoliščine.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da je potrebno objavljati strokovne stvari, ni dovolj, da povemo, mi
smo FL in smo v Celju. Sedaj Manca Zrinski hodi okrog in prosi za vsebine.
Igor Grofelnik je povedal, da pozna politiko Fakultete za management, oni delujejo tako, da se prvi
lotijo obravnave problema, ki se pojavi in se potem s tem tudi pohvalijo.

Ad 4) Kadrovski načrt za študijsko leto 2016/2017
Dekan je predstavil novo verzijo kadrovskega načrta za študijsko leto 2016/2017. Predlagal je, da se ure
asist. Tee Vizinger zmanjšajo.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je nasprotoval zmanjšanju ur, to pomeni ukinjanje katedre, optimizacije
je bistveno in se s tem ne strinja.
Dekan je izpostavil vprašanje neposredne pedagoške obveznosti asist. Gregorja Štrublja, ki nima polnih
ur in vprašanje vaj pri doc. dr. Matjažu Knezu, za katere je le-ta potrdil, da jih lahko opravi sam.
Dekan je povedal, da je potrebno upoštevati tudi število študentov, če tega ne bomo naredili sami, nam
bodo iz rektorata. Kot dobri gospodarji moramo paziti na sredstva. UM ima 160 milijonov premoženja
in 2 milijona letno za vzdrževanje.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da bo potrebno imeti mednarodni modul, vseživljenjsko učenje, s čimer
bomo nastopali na trgu.
Dekan je povedal, da je je potrebno razmišljati o razvoju, česa se bomo lotili. Kot ukrep z rektorata se
napoveduje uskladitev števila strokovnih služb po fakultetah.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi predlog Kadrovskega načrta izvajalcev predavanj in vaj
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov Fakultete za logistiko za redni in izredni študij za
študijsko leto 2016/2017 spremembami in dopolnitvami.

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