Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 30. 8. 2016
Številka 99/16/DMA
ZAPISNIK
32. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 29. 8. 2016

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 29. 8. 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. Irena Gorenak,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
- izr. prof. dr. Tomaž Kramberger,
- doc. dr. Matjaž Knez.
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. dr. Borut Jereb, prof. dr. Tone Lerher, Anja Dolinar, Sara Salamun,
Luka Herman.
Ostali prisotni: Igor Grofelnik, 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 31. redne seje Senata FL UM;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Habilitacije;
4. Kadrovski načrt za študijsko leto 2016/2017;
5. Predlog za spremembo Pravilnika o e-gradivih;
6. Volitve članov Programskega sveta FL UM;
7. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 32. redne seje Senata Fakultete za logistiko UM.
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Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 31. redne seje Senata FL UM
Damjana Medved Arbeiter je poročala o izvršitvi sklepov. Vsi sklepi so izvršeni.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 31. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM
Prodekanica prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je KŠZ FL UM iz Katedre za obrambno – varnostno in
vojaško logistiko prejela predlog za spremembo predmetov v vojaškem modulu. Sprememba ne vpliva
na število pedagoških ur niti na število ECTSjev. Spremenijo se predmeti v modulu, tako da se iz treh
oblikujejo štirje predmeti.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da 6 ur pri predmetu Inovacijsko invencijski management,
ki jih je v študijskem letu 2015/2016 izvedel izr. prof. dr. Borut Jereb, kot nosilka predmeta jemlje nazaj.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da se je KŠZ FL UM seznanila s tem predlogom izr. prof. ddr. Teodore
Ivanuša, saj predstojniki dajejo svoje predloge, te pa nato obravnava Senat FL UM.
Dekan je vprašal, kaj predlagane spremembe študijskih programov pomenijo za študente.
Prof. dr. Maja Fošner je odgovorila, da gre samo za prerazporeditev.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je odgovorila, da so bili oblikovani štirje predmeti, s čimer smo se kot
vojaška katedra še bolj približali civilnim vsebinam.
Dekan je vprašal, v čem so ti predmeti enaki predmetom, ki jih predavajo na FVV.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je odgovorila, da v ničemer.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da gre za spremembe, ki bodo veljale od študijskega leta 2017/2018
dalje.
Dekan je povedal, da ni v redu, da je nosilka vseh predmetov izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša.
Dekan je člane Senata pozval h glasovanju in povedal, da se bo sam vzdržal glasovanja.
Senat FL UM je s 6 glasovi ZA in enim vzdržanim glasom sprejel:
SKLEP 3
Senat FL UM sprejme spremembe visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in
tehniška logistika.
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SKLEPA 4
Senat FL UM sprejme spremembe univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov.

Ad 3) Habilitacije
3.1. doc. dr. Dejan Dragan
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli obvestilo o vložitvi popolne vloge za izvolitev doc. dr. Dejana
Dragana v naziv izredni profesor za predmetno področje logistika (naravoslovje in matematika) in da je
potrebno imenovati poročevalce za pripravo strokovnega poročila.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predlagal poročevalce.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev doc.
dr. Dejana Dragana za izvolitev v naziv izredni profesor za predmetno področje Logistika
(naravoslovje in matematika) v sestavi:
1. dr. Tomaž Kramberger, FL UM, izredni profesor za predmetno področje Logistika
(naravoslovje in matematika) (do 22. 6. 2020), predsednik komisije;
2. ddr. Janez Žerovnik, FS UL, redni profesor za predmetno področje Diskretna in računalniška
matematika, član;
3. dr. Đani Juričič, IJS, redni profesor za predmetno področje Elektrotehnika, član;
4. dr. Maja Fošner, FL UM, redni profesor za predmetno področje Logistika (naravoslovje in
matematika), dodatni član.

Ad 4) Kadrovski načrt za študijsko leto 2016/2017
Dekan je povedal, da glede na prve, letos zelo slabe rezultate vpisa, na UN študijskem programu lahko
računamo na 1 skupino študentov, na VS študijskem programu pa na 2 skupini študentov.
Dekan je povedal, da smo končno dobili podpisan aneks k pogodbi o izvajanju skupnega magistrskega
študijskega programa s Subotico, kar pomeni, da bomo dobili tudi denar. S prodekanom izr. prof. dr.
Tomažem Krambergerjem sta bila na sestanku na FON v Beogradu. Ne vemo, kaj bo v prihodnjem letu
s Subotico, predlagajo nam znižanje cene. Ob 1. polletju imamo več kot 100.000 EUR izgube. Problem
je, ker stroški za plače naraščajo, imamo napredovanja, dodatnih sredstev za to pa ni. Kljub povečanju
prihodkov iz proračuna (2,6 %) imamo primanjkljaj. Vse fakultete na UM imamo težave.
Dekan je povedal, da imamo kar nekaj asistentov, za katere imamo v novem študijskem letu manj kot
300 ur neposredne pedagoške obveznosti, zato bo prišlo do dopolnjevanja in prerazporejanja ur. Tisti,
ki niso doktorirali, jih bomo premestili. Manjka nam specialnih znanj. Najprej bomo poskušali zagotoviti
ure za naše zaposlene, če te možnosti ne bo, se bomo od tistih, ki jim ne bomo mogli zagotoviti ur,
morali posloviti. Osnutka kadrovskega načrta še nismo predložili kot gradivo, ker je še preveč neznank.
Doc. dr. Matjaž Knez je vprašal, ali se lahko ure zmanjšajo, če ima zaposleni delo na projektu.
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Damjana Medved Arbeiter je povedala, da samo zaradi tega ne, saj ima vsak visokošolski učitelj v svoji
delovni obveznosti tudi raziskovalno delo.
Dekan je povedal, da so pod vprašajem zaposlitve asistentov Vaske Pejić, Gašperja Hribarja, dr. Blaža
Šamca.
Izr. prof. dr. Teodora Ivanuša je vprašala, ali to za asist. Gašperja Hribarja pomeni, da bo imel delno
zaposlitev, glede na planirano število ur NPO, ona pa 500 ur predavanj? Kako bomo prerazporejali, če
posameznik nima znanj za določene predmete?
Dekan je povedal, da je to problem.
Doc. dr. Matjaž Knez je vprašal, ali to pomeni, da bomo izrabljali notranje rezerve in da ne bomo
vključevali zunanjih.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je njegovo načelno mnenje o merilih za zaposlene
naslednje: tisti, ki imajo daljši staž, imajo prednost, pomembna je pripadnost fakulteti. Mi rabimo ljudi,
ki so s srcem in dušo na fakulteti. Po njegovi oceni bo ostalo 27-28 pedagoških sodelavcev. Izbirati
moramo tiste, ki so najboljši.
Dekan je povedal, da smo sprožili postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov za
Dušana Kolarja. Povabili bomo ljudi, da sprejmejo delo, ki je na voljo, sicer bodo odpovedi.
Izr. prof. dr. Kramberger je povedal, da moramo vsi delati še 20 % več.
Dekan je pozval k razmisleku o transformaciji kateder.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da smo s tem že začeli.
Izr. prof. dr. Kramberger je povedal, da ni nobenih težav v sodelovanju med katedrami.
Dekan je glede urnikov za prihodnje študijsko leto vsem predstojnikom kateder naložil, da skličejo seje
kateder in obravnavajo vprašanje urnikov. Predlagal je, da gremo nazaj na sistem 2 urnih blokov
predavanj oziroma vaj. To je bil predlog študentov. Študenti predlagajo tudi, da se čim več predavanj
oz. vaj izvede v živo.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da je e-izobraževanje samo ena varianta. Potrebno ga je izvesti, to ni
čas za raziskovanje.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da je doktorat potrebno delati doma, v prostem času.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da se doktorat ne dela doma, ampak tam, kjer raziskuješ, v
timu, v za to namenjenih prostorih in z opremo.
Dekan je povedal, da se strinja in da je čim več vaj potrebno narediti laboratorijih. Oprema je nabavljena
iz sredstev projektov.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da se ne smemo igrati s tem, da bi e-izobraževanje krčili ali
delali površno, kot sedaj. Lahko dobimo kontrolo, tudi sodišče nam grozi. Lahko tudi izgubimo eizobraževanje. Izgradili smo sistem, ki je prijazen do ljudi, sam ga je gradil.

4/8

Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da se s tem ne strinja. Z maili ne moreš nadomestiti predavanj. Velike
so tudi razlike med predmeti.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je to svetovno priznana oblika študija.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da se medicine, veterine in tehnike tako ne da študirati.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da je težava z e-študijem v tem, ker želimo za vsa predavanja
narediti enako, dokler nam ne bo jasno, kaj pomeni e-učenje in e-predavanja.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da imamo smernice za izvajanje e-izobraževanje in imeli
smo jih tudi prej.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da se vsega ne da narediti na način kot na primer nemščino.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da izvedba sedaj ni v skladu z akreditacijo.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da v akreditaciji ni določeno, kako naj se izvaja e-študij.
Senat Fakultete za logistiko je soglasno sprejel:
SKLEP 6
Strokovne službe preverijo, kako je v akreditacijah študijskih programov Fakultete za logistiko
določen način izvajanja e-študija.

Doc. dr. Matjaž Knez je predlagal, da se vse zaposlene obvesti, da morajo biti v predavalnici v skladu z
urnikom in da ne zamujajo. Na to so ga opozorili študenti.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je želel, da doc. dr. Knez pove, kdo je rekel, da on ni točen, da bo lahko
na to tudi odgovoril, saj je odgovoren za to kot prodekan.
Doc. dr. Matjaž Knez je odgovoril, da ni rekel, da se to nanaša na izr. prof. dr. Krambergerja, za izvajanje
izobraževalne dejavnosti pa je odgovorna prodekanica prof. dr. Maja Fošner. Soglašal je s predlogom
za izvajanje predavanj in vaj v 2 urnih blokih, saj meni, da po odmoru, ki ga sam naredi po uri in pol
predavanj, študenti niso več zbrani.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da smo tudi to že preizkusili, potem pa smo šli nazaj na 3urne bloke, saj so tako želeli študenti.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da bo izvajanje predavanj in vaj v 2-urnih blokih na Fakulteto za logistiko
prineslo več življenja, študenti bodo več časa na fakulteti, zato se bodo odločali za bivanje v dijaškem –
študentskem domu, to bo koristilo tudi mestu.
Prodekan za študentska vprašanja Igor Grofelnik je povedal, da meni, da je bolje, da so 2-urni bloki.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da je svoja predavanja izvajal tako, da so bili študenti 2 x v
predavalnici, vsa ostala predavanja pa so bila drugje.
Dekan je kot predstojnik katedre povedal, da je njegova katedra predlagala 2-urne bloke in predlagal,
zato naj to obravnavajo tudi ostale katedre.
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Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da to pomeni več dela za profesorje.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da so študenti pri nas po tri leta, mi pa moramo gledati
dolgoročno.
Doc. dr. Matjaž Knez je rekel, da je najboljša reklama za fakulteto zadovoljen študent.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je rekel, da je najboljša reklama za fakulteto zadovoljen zaposleni.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je vprašala, kdaj je zadnji rok za urnike.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predlagal, da stvari premislimo in da se prvi semester izvede v blokih
po 3 ure, nato pa se odločimo na podlagi argumentov.
Izr. prof. dr. Teodora Ivanuša je rekla, da dekan potrdi urnik in predlagala, da se predavanja in vaje za
Slovensko vojsko začnejo prej, ne šele 15. 11., takšna je prošnja iz SV.
Prof. dr. Maja Fošner je rekla, da to ne bo problem.
Dekan se je opravičili in povedal, da moramo s končnim urnikom počakati, dokler ne bo znano število
vpisanih študentov. Moramo prevetriti tudi strokovne službe in sprejeti potrebne ukrepe.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 7
Senat Fakultete za logistiko se seznani z informacijami o pripravi kadrovskega načrta za študijsko leto
2016/2017.

Ad 5) Predlog za spremembo Pravilnika o e-gradivih
Damjana Medved Arbeiter je predstavila predlog spremembe Pravilnika o e-gradivih, ki ga je pripravila
Komisije za e-gradiva.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je obrazložil predlog in pojasnil, kakšen je namen predlagane
spremembe.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko potrdi predlog spremembe Pravilnika o e-gradivih Fakultete za logistiko.

Ad 6) Volitve članov Programskega sveta FL UM
Dekan je povedal, da je v skladu s Pravilnikom o sestavi in delovanju programskega sveta FL UM
Programski svet FL posvetovalni organ Senata Fakultete za logistiko za vprašanje vsebin in izvajanja
študijskih programov Fakultete za logistiko.
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Programski svet Fakultete za logistiko sestavljajo:
- dekan Fakultete za logistiko;
- 2 predstavnika visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev in znanstvenih delavcev
Fakultete za logistiko,
- 3 predstavniki delodajalcev in
- 1 predstavnik zainteresirane javnosti.
Dva predstavnika visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev in znanstvenih delavcev Fakultete
za logistiko izvoli Akademski zbor Fakultete za logistiko, predstavnike delodajalcev in zainteresirane
javnosti izvoli Senat Fakultete za logistiko, vsi pa se volijo na predlog dekana Fakultete za logistiko.
Predstavniki delodajalcev in zainteresirane javnosti morajo imeti strokovno izobrazbo najmanj stopnje
VII/2, ustrezne delovne izkušnje ter morajo biti v javnosti prepoznani kot ugledni strokovnjaki. Kandidat
za člana mora soglašati s kandidaturo za člana Programskega sveta Fakultete za logistiko.
Dekan je predstavil predlog kandidatov – predstavnikov delodajalcev in zainteresirane javnosti.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko za predstavnika delodajalcev v Programskem svetu FL UM izvoli:
1. Mag. Andreja Rihterja,
2. Bojana Branka.
Senat Fakultete za logistiko za predstavnika zainteresirane javnosti v Programskem svetu FL UM izvoli:
1. Kontraadmirala Renata Petriča.

Ad 7) Razno
Dekan je povedal, da je Rok Ramšak zavrnil naziv gostujoči strokovnjak na FL, ki mu ga je podeli Senat
FL UM, nad čemer je presenečen. Ponovno je pozval vse, da povabijo gostujoče strokovnjake k
sodelovanju. Študenti morajo biti zainteresirani, maksimalno se moramo potruditi.
Senat Fakultete za logistiko UM je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Sklep Senata Fakultete za logistiko št. 2 o podelitvi naziva gostujoči strokovnjak kandidatu Roku
Ramšaku, ki je bil sprejet na 2. izredni seji 6. 6. 2016, se odpravi.

Igor Grofelnik je povedal, da je potrebno dobiti seznam novih študentov in jih povabiti na Facebook.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da na FBu nismo izkoristili niti 10% tega, kar FB omogoča.
Dekan je pozval vse, da razmislijo glede uvajalnega tedna, koga bi povabili, da bi pritegnili študente.
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Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je pozval vse, da se aktivno vključijo v razpis SRIP. Štajerska gospodarska
zbornica je koordinator. Razpis ima 5 stebrov, eden izmed njih je Transport in logistika. Sam je vodja
tega projekta, dr. Marjan Sternad pa je njegov namestnik. Pri pripravi projekta je angažirana tudi Darja
Kukovič. Cilj SRIPa je, da se naredi mreža podjetij, ki pokriva razpisana področja.
Dekan je apeliral na vse, da se angažirajo.
Igor Grofelnik je povedal, da je dobil vprašanje študenta, ki je obiskoval predmet v letniku, v katerega
je bil vpisan in opravil vse obveznosti, razen izpita, v naslednjem študijskem letu pa mu opravljene
obveznosti niso veljale in je moral ponovno opraviti seminar. Konkretno gre za študenta na MAG
študijskem programu.
Prof. dr. Maja Fošner je odgovorila, da je to odvisno od predmeta in predlagala, da se takšna vprašanja
rešujejo konkretno od primera do primera.
Dekan je odgovoril, da se bo to preverilo.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da se pripravljajo podlage za pripravo projekta s Snago Maribor.
Zaključeno ob 13.30 uri.

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