Celje, 3. 7. 2013
Številka: 129/2013/DMA
ZAPISNIK
38. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 3. 7. 2013
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 3. 7.
pričetkom ob 10.00 uri v sejni sobi FL UM, Mariborska cesta 7, Celje.
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Prisotni člani Senata FL UM:
- izr. prof. dr. Bojan Rosi,
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- doc. dr. Borut Jereb,
- Marko Cedilnik, univ. dipl. prav., mag. inž. log.,
- Tina Cvahte (od točke 5. Razno dalje) ,
- Ernest Rajh,
- red. prof. dr. Iztok Podbregar,
- izr. prof. dr. Maja Fošner.
Odsotni člani Senata FL UM: red. prof. dr. Maks Oblak, Gašper Koželj Zevnik.
Ostali prisotni: Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Dekan izr.prof. dr. Bojan Rosi (v nadaljevanju: dekan) je v uvodu pozdravil navzoče
in ugotovil sklepčnost.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 37. redne seje Senata FL
UM;
2. Osnutek kadrovskega načrta izvajalcev študijskih programov FL UM za
študijsko leto 2013/2014;
3. Informacije o skupnem študijskem programu Fakultete za logistiko UM in
Ekonomske fakultete Subotica;
4. Organiziranost Fakultete za logistiko FL UM;
5. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 38. redne seje Senata
Fakultete za logistiko UM.
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Ad 1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 37. redne seje
Senata;
Damjana Medved Arbeiter je
sklepov.

prebrala sklepe zapisnika in poročala o realizaciji

Izr. prof. dr. Maja Fošner je obrazložila, da je doc. dr. Kramberger v njeni odsotnosti
ob sklicu 36. redne seje, ki zaradi nesklepčnosti ni bila opravljena, obrazložil
predlagano spremembo študijskega programa. Tega v gradivu ni bilo, zato na dopisni
seji, ki je bila opravljena namesto sklicane in nesklepčne redne seje, to ni bilo
upoštevano, zato je bila potrebna ponovna obravnava ni nov sklep.
Senat je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 37. redne
seje Senata FL UM.

Ad2) Osnutek kadrovskega načrta izvajalcev študijskih programov Fakultete za
logistiko UM za študijsko leto 2013/2014;
Prodekanica izr. prof. doc. dr. Maja Fošner je predstavila osnutek kadrovskega
načrta Povedala je, da smo pri pripravi kadrovskega načrta skušali upoštevati obseg
dela, kot je predviden za visokošolskega učitelja docenta. Še vedno so nekateri
izvajalci preobremenjeni. Hkrati je povedala je je gradivo za sedaj samo osnutek,
ki se bo jeseni verjetno še spreminjal. Nejasnosti so glede števila skupin in glede
izbirnosti. Vsi redni študenti so opravili izbiro, nekateri izredni študenti pa še ne.
Manjka nam zelena logistiko in preskrbovalne verige, to bomo še dopolnili. Osnutek
kadrovskega načrta je brez nekaterih izvajalcev, ki še niso določeni.
Za izvajalca, ki je označen z XY je predviden Rupnik Bojan, izvajalec Q še ni točno
predviden, za asistenta pri dr. Potočanu je predviden Zlatko Nedeljko. Pri
laboratorijskih vajah je predviden Gregor Štrubelj, za katerega je potrebno
ugotoviti, ali potrebuje habilitacijo, zaenkrat ostane v kadrovskem načrtu.
Navedene pripombe so bile sprejete.
Prof. dr. Iztok Podbregar je opozoril, da je pri predmetu Logistika v javni upravi I,
VS 3. letnik izvajalec mag. Janez Žirovnik. Pripomba je bila sprejeta.
Dekan je opozoril na ugotovitve iz poročila o institucionalni notranji evalvaciji, tako
pozitivne kot tudi pomanjkljivosti. Povedal je, da bo končna verzija poročila
posredovana tudi študentom.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme osnutek kadrovskega načrta za
študijsko leto 2013/2014 s sprejetimi pripombami iz razprave.
Ad 3) Informacije o skupnem študijskem programu FL UM in EF Subotica
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Dekan in prodekanica izr. prof.dr. Maja Fošner sta
predstavila informacije o
skupnem magistrskem študijskem programu FL UM in EF Subotica: Logistika sistemov
v ekonomiji.
Izr. prof. dr. Maja Fošner je povedala, da smo dobili akreditacijo. Letos tega
programa v Sloveniji nismo razpisali, razpisan pa je bil v Srbiji in sicer 2. letnik.
Fakulteta za logistiko bo sodelovala pri izvedbi tega programa. FL je določila
izvajalce, sedaj čakamo na njihova gradiva, ki jih bomo dali prevesti.
Povedala je, da so Srbi zelo ponosni na to, da sodelujejo z nami, na proslavi ob
obletnici njihove fakultete, katere smo se udeležili tudi predstavniki FL, so gostili
tudi svojega ministra, pristojnega za visoko šolstvo, veliko je bilo predstavnikov
medijev, ki so dobili informacije o skupne študijskem programu EF Subotica in FL
UM kot programom iz Evropske unije. Jezik poučevanja je srbski oziroma slovenski.
Mlajši Srbi ne razumejo slovenščine, zato so potrebna gradiva v angleščini.
Doc. dr. Borut Jereb je dal pobudo, da izdamo gradiva pri njihovi mednarodni
založbi. V okviru založbe je potrebno imeti vsaj dva recenzenta, ki sta na nivoju
profesorja, gradiva se izdajajo v angleščini, pišeta dva ali trije avtorji.
Izr. prof.dr. Maja Fošner je povedala, da bo FL v skupnem študijskem programu
izvajala dva predmeta v zimskem in dva v poletnem semestru. EF Subotica želi imeti
gradiva, zato se mudi.
Dekan je povedal, da je program s Subotico potrebno pričeti izvajati.
Dekan je povedal, da se je pojavil interes za sodelovanje tudi v Makedoniji. Dekan
jim je pokazal pogodbo, kot jo ima UM sklenjeno z EF Subotica, kontaktna oseba je
Damjana Medved Arbeiter.
Dekan je povedal, da je podobna situacija pri sodelovanju s Krapino, tam imajo
samo VS program, zato bi lahko FL tam naredila svojo izpostavo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 4
Senat Fakultete za logistiko se seznani
s pričetkom izvajanja skupnega
magistrskega študijskega programa Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in
Ekonomske fakultete v Subotici Logistika sistemov v ekonomiji.

Ad 4) Organiziranost Fakultete za logistiko UM
Dekan je povedal, da smo zaposlenim na FL UM predstavili predlog za spremembo
organiziranosti in sistemizacije FL UM. UM se je odločila, da bo imela raziskovalno
dejavnost organizirano na inštitutski način. Dekan je opozoril na ugotovitve iz
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poročila o institucionalni notranji evalvaciji iz prvega odstavka strani na strani 12.
Dejansko imamo zelo veliko število organizacijskih enot, ki pa v praksi niso zaživele.
Izr. prof.dr. Maja Fošner je povedala, da je potrebno, da obdržimo Raziskovalni
inštitut, saj je to osnova za prijave na projekte.
Dekan je s predlogom soglašal in povedal, da bomo laboratorije združili laboratorije
pod streho Inštituta za logistiko. Nikomur ne bomo ničesar odvzeli, samo drugače
se bomo organizirali.
Prof. dr. Iztok Podbregar je opozoril na to, da nekaj, kar deluje, ne moremo ukiniti.
Dekan je povedal, da bomo to upoštevali. V inštitut za logistiko bomo vključili tudi
Center za transportno ekonomijo, iz Gradbene fakultete UM, ki se bo pridružil FL.
Doc. dr. Borut Jereb je opozoril, da v Sloveniji nimamo
pristojen za logistiko.

državnega organa, ki bi bil

Dekan je povedal, da so projekti pretežno multidisciplinarni, ni več projektov,
namenjenih samo eni stroki, potrebni so močni konzorciji, partnerji v tujini in
koordinacija projektov.
Doc. dr. Borut Jereb je predlagal, da se v vse načrte vključi planiranje vseh virov.
Ena izmed osrednjih zadeve je upravljanje z viri, to je potrebno načrtovati.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Senat Fakultete za logistiko UM se seznani z nameravano reorganizacijo na
področju raziskovalnega dela na FL UM z ustanovitvijo Inštituta za logistiko in
ustrezno sistemizacijo.

Ad 5) Razno
Na sejo je dodatno prišla članica študentka Tina Cvahte, ki je bila pred tem odsotna
zaradi obiska pri zdravniku.
5.1. Dekan je povedal, da je FL UM vzpostavila sodelovanje z Univerzo za obrambo
v Beogradu. Pripravljen je osnutek sporazuma o medsebojnem sodelovanju, ki bo
sklenjen na nivoju univerze. Dekan je predlagal, da Senat FL UM podpre to
sodelovanje.
Prof. dr. Iztok Podbregar je povedal, da je osebno odnesel dekanovo pismo im
osnutek pogodbe v Beograd, Univerza za obrambo je odgovor poslala na UM in
izrazila svoj interes za sklenitev sporazuma.
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Doc. dr. Borut Jereb, prodekan za kakovost in mednarodno sodelovanje, je povedal,
da je Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UM podprla
predlog za sklenitev sporazuma, v petek bo o tem odločal še Senat UM.
Prof. dr. Podbregar je obrazložil predlog za sodelovanje z Univerzo za obrambo iz
Beograda. Povedal je, je, da je UO najmlajša univerza v Srbiji, vključuje Fakulteto
za obrambo in Medicinsko fakulteto, zelo so zainteresirani za sodelovanje na
področju vojaške logistike, na področju vojske in medicine. Predlagal je, da je
nosilec sodelovanje med univerzama dekan FL UM izr. prof. dr. Bojan Rosi in da tak
predlog naslovimo na UM. UO je zainteresirana za skupno znanstveno revijo,
sodelovanje študentov in za sodelovanje na drugih področjih.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru soglaša s sodelovanjem z
Univerzo za obrambo v Beogradu in podpira sklenitev sporazuma med Univerzo v
Mariboru in Univerzo za obrambo.
Senat Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru predlaga, da rektor Univerze v
Mariboru dekana FL UM izr. prof. dr. Bojana Rosija pooblasti za koordinacijo pri
izvajanju sklenjenega sporazuma med Univerzo v Mariboru in Univerzo za
obrambo v Beogradu.

5.2. zmanjšanje sredstev FL UM za izvajanje rednega študija
Dekan je člane Senata FL UM seznanil z informacijo, ki jo je neformalno prejel od
predsednika Upravnega odbora UM prof. dr. Bojana Škofa, da bo UM v letu 2013
zmanjšala sredstva FL UM za 114.000,00 EUR.
Dekan je članom Senata predstavil sklep Senata FVV in njihovo vprašanje Univerzi v
Mariboru, na kakšnih osnovah je bil sprejet sklep o zmanjšanju sredstev in na osnovi
česa je določen koeficient.
Dekan je povedal, da ima FL UM potrjen finančni načrt, v katerem so načrtovani
prihodki brez sedanjega zmanjšanja. Program dela in finančni načrt se izvaja, v teku
imamo javna naročila. Zmanjšanje sredstev ni bilo načrtovano ali pričakovano, zato
bo imelo negativne učinke.
Prof. dr. Iztok Podbregar je povedal, kako so ob informaciji o zmanjšanju sredstev
na FVV ravnali tam. FVV deluje racionalno, vsi asistenti, razen enega imajo
doktorat znanosti. FVV je od UM zahtevala, da se pove, kam gre denar in ali so
fakultete, ki bodo preko solidarnostnega sklada sedaj dobile njihova sredstva,
opravile racionalizacijo. Če bodo na podlagi dobljenih odgovorov in informacij
ocenili, da gre pri odvzemu sredstev za sum storitve kaznivega dejanja ali korupcije,
bodo vložili ovadbe in prijave Komisiji za preprečevanje korupcije. Predlagal je, da
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Senat FL UM pooblasti vodstvo FL UM, da pripravi ustrezen odziv na informacijo o
zmanjšanju sredstev FL UM.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 7
Senat Fakultete za logistiko se je seznanil z informacijo o tem, da je Upravni
odbor Univerze v Mariboru zmanjšal sredstva Fakultete za logistiko za leto 2013
za 114.00,00 EUR v korist solidarnostnega sklada Univerze v Mariboru.
Senat Fakultete za logistiko pooblašča vodstvo Fakultete za logistiko, da pripravi
ustrezen odziv na informacijo o zmanjšanju sredstev FL UM in ga da v potrditev
Senatu FL UM na dopisni seji.

5.3. mag Marjan Sternad – imenovanje poročevalcev
Dekan je povedal, da smo iz UM dobili poziv za imenovanje poročevalcev za
pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev kandidata mag. Marjana
Sternada za izvolitev v naziv predavatelja.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da se Katedra za gospodarsko logistiko od
prejema obvestila o vložitvi vloge kandidata mag. Sternada še ni sestala in
predlagala, da se z namenom pospešitve postopka komisija določi kar na Senatu FL.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 8 :
Senat Fakultete za logistiko imenuje komisijo za pripravo strokovnega
poročila o izpolnjevanju pogojev kandidata mag. Marjana Sternada
za
izvolitev v naziv predavatelj za predmetno področje
logistika
(družboslovje) v sestavi:
- dr. Bojan Rosi, FL UM, izredni profesor za predmetno področje
gospodarska logistika (do 13. 10. 2016), predsednik;
- dr. Borut Jereb, FL UM, docent za predmetno področje informatika v
logistiki (do 2. 11. 2014), član.
- dr. Stanislav Božičnik, FG UM, docent za predmetni področji
Organiziranje prometa, Poslovna logistika in za predmet
Osnove
transportnih tehnologij (do 22. 9. 2014), član;
- dr. Irena Gorenak, FL UM, izredna profesorica za predmetno področje
gospodarska logistika (do 2. 6. 2016), dodatni član.

5.4. spremembe kadrovskega načrta za študijsko leto 2013/2014
Izr. prof. dr. Maja Fošner je seznanila člane Senata FL UM, da prof. dr. Martinu
Ivanu Lipičniku 31. 7. 2013 preneha delovno razmerje, zato je potrebno določiti
drugega izvajalca za jesenski izpitni rok in nadaljnje.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko soglaša, da se doc. dr. Darja Topolšek za čas od 1.
8. 2013 dalje določi za izvajanje izpitov pri predmetih, ki jih je v letu
2012/2013 izvajal prof. dr. Martin Ivan Lipičnik.

Zapisnik
Damjana Medved Arbeiter

Dekan Fakultete za logistiko
Izr. prof. dr. Bojan Rosi
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