Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 4. 7. 2016
Številka 88/16/DMA
ZAPISNIK
31. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 4. 7. 2016

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 4. 7. 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. Borut Jereb,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- prof. dr. Tone Lerher,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- Luka Herman.
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, doc. dr. Matjaž Knez, Anja Dolinar, Sara
Salamun.
Ostali prisotni: Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
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. Obravnava in potrditev zapisnika 30. redne seje Senata FL UM;
2. Habilitacije;
3. Kadrovski načrt za študijsko leto 2016/2017;
4. Imenovanje tajnika Fakultete za logistiko;
5. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 31. redne seje Senata Fakultete za logistiko UM.
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Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 30. redne seje Senata FL UM
Damjana Medved Arbeiter je poročala o izvršitvi sklepov. Vsi sklepi so izvršeni, oziroma poslani na UM.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je vprašala, kako to, da je v zapisniku pri točki 4.5. navedeno, da Sebastijan
Lazar odstopil zaradi dela preko študentskega servisa, če pa je magistriral in mu je zaradi tega v skladu
s Statutom UM prenehal mandat v KZRZ FL UM.
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da je ta razlog za odstop sam navedel v svoji odstopni izjavi.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 30. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Habilitacije
2.1. dr. Sonja Mlaker Kač
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli predhodno soglasje za izvolitev dr. Sonje Mlaker Kač v naziv
docentka.
Dekan je predlagal, da Senat FL UM imenuje komisijo za izvedbo volitev, ki izvede tajne volitve.
Senat FL je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- izr. prof. dr. Irena Gorenak , predsednica,
- prof. dr. Iztok Potrč, član,
- Luka Herman, član - študent.

Izvedle so se tajne volitve za dr. Sonjo Mlaker Kač.
Po opravljenih volitvah je dekan razglasil:
SKLEP 4
Dr. Sonja Mlaker Kač se izvoli v naziv docentka za predmetno področje Logistika (družboslovje)
za dobo petih let (prva izvolitev).

Ad 3) Kadrovski načrt za študijsko leto 2016/2017
Dekan je povedal, da kadrovskega načrta ni bilo v gradivu za današnjo sejo. Pripravljen je osnutek, ki pa
še ni primeren za obravnavo. Povedal je, da potrebujemo novega asistenta, ki bo nadomestil odhod
asist. Marka Intiharja in še enega asistenta s področja mehatronike, ki naj ne bo naš diplomant.
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Danes je bilo na sestanku s predstavniki UM za področje kakovosti opozorjeno, da ima Fakulteta za
logistiko 15 raziskovalnih področij, ki jih je potrebno združiti. Dekan je opozoril, da potrebujemo
opremo in znanstveno-raziskovalne projekte iz ARRS, če tega ne dobimo, bomo težko delali. Če ne bomo
raziskovalno delali, bomo šola in ne fakulteta. Na to so nas predstavniki UM posebej opozorili.
Dekan je povedal, da bo kadrovski načrt izdelal skupaj s predstojniki kateder. Če s kom nismo zadovoljni,
moramo ukrepati.
Dekan je povedal, da je pomembno, da sedaj pravilno zastavimo zadevo, zato je potrebno prevetriti
vse. Predlagal bo tudi transformacijo kateder, da bodo bolj učinkovite.
Ure zunanjih sodelavcev bomo prerazporedili zaposlenim na FL UM in dodatno zaposlili 2 asistenta. V
osnutku kadrovskega načrta so še nekateri sodelavci, ki imajo preveč ur, vendar ne vemo, kaj se bo
izvajalo, to bo znano šele po končanem vpisnem postopku.
Prof. dr. Tone Lerher je opozoril na pomen prakse tudi za študente UNI programa. Povedal je, da bi bilo
to potrebno takoj vključiti v UNI študijski program.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da za to niso potrebne spremembe študijskih programov, to je
možno že sedaj in da smo že imeli UNI študente, ki smo jih napotili na prakso. Enako je povedala prof.
dr. Maja Fošner.
Prof. dr. Tone Lerher je rekel, da želi imeti to informacijo pismo, nakar ga je prof. dr. Maja Fošner
povabila na sestanek.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Senat Fakultete za logistiko se seznani s postopkom priprave kadrovskega načrta za študijsko leto
2016/2017.

Ad 4) Imenovanje tajnika Fakultete za logistiko
Dekan je povedal, da je bil prvi razpis za tajnika za novo mandatno obdobje v skladu z mnenjem
glavnega tajnika UM razveljavljen in ponovljen.
Prof. dr. Iztok Potrč je vprašal, zakaj je bilo potrebno razpis ponoviti.
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da je bil razlog za razveljavitev v tem, da je bil posebni pogoj:
»imenovanje na funkcijo tajnika fakultete«, ki je določen s sistemizacijo delovnih mest, vključen med
pogoje za zasedbo delovnega mesta, kar je bila dosedanja praksa na FL in ostalih članicah. Po oceni
strokovnih služb in glavnega tajnika UM to ni ustrezno, saj imenovanje za tajnika članice sledi po
zaključku postopka razpisa in izbire najprimernejšega kandidata /ke, kar pomeni, da kandidati-ke ob
sami prijavi na razpisano delovno mesto tega pogoja ne morejo izpolnjevati. Enako težavo so imeli tudi
na EPF UM. Opozorili so nas tudi na nepravilnosti dela komisije za pregled vlog.
V skladu z navodilom UM in predhodnim mnenjem glavnega tajnika UM je dekan sprejel nov sklep o
razpisu prostega delovnega mesta Tajnik FL UM. Razpis je bil objavljen na Zavodu RS za zaposlovanje
ter na spletni strani FL in UM.
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Dekan je predlagal, da Senat FL UM izda soglasje, da se za tajnika FL UM za novo mandatno obdobje
imenuje Damjana Medved Arbeiter in predlagal Senatu FL UM, da podpre imenovanje kandidatke za
naslednje mandatno obdobje.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6
Senat FL UM daje soglasje in podpira imenovanje kandidatke Damjane Medved Arbeiter za
tajnika Fakultete za logistiko UM za mandatno dobo od 1. 8. 2016 dalje.

Ad 5) Razno
Dekan je podal informacije o sestanku na temo kakovosti s prof. dr. Lučko Lorber in prof. dr. Francijem
Čušem iz Univerze v Mariboru, ki je bil danes na Fakulteti za logistiko.
Dekan je povedal, da se bo sestanka s prorektorico na temo sodelovanja s Slovensko vojsko udeležila
prof. dr. Maja Fošner, lahko pa tudi izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, če to želi.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da na sestanku ne bo prisotna, ker meni, da je kot
predstojnice katedre ne potrebujejo. Odgovorila je tudi prof. dr. Potrču glede častniške šole. Prosila je,
da se na sestanku glede sodelovanja s SV pojasni, da je prišlo do misinterpretacije glede novega
vojaškega modula. Povedala je, da gre za dodatni izbirni modul, ki se bo izvajal v kadetnici in prosila, da
se na to posebej opozori.
Zaključeno ob 13.30 uri.

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