Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 23. 1. 2017
Številka 8/17/DMA
ZAPISNIK
39. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 23. 1. 2017

Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 23. 1. 2017 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. dr. Tomaž Kramberger,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- doc. dr. Matjaž Knez.
Odsotni člani Senata FL UM: izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, prof. dr. Tone Lerher, Mark Kmetec, Tadej
Bratina, Luka Herman.
Ostali prisotni: Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
Dekan je v uvodu pozdravil navzoče in ugotovil, da je seja sklepčna.
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Dekan je predlagal spremembo dnevnega reda, tako
da se doda nova 4. točka: Pravilnik o e-gradivih na FL, gradivo je bilo poslano vsem članom, dosedanja
4. točka razno pa postane 5.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 38. redne seje Senata Fakultete za logistiko;
2. Program dela Univerze v Mariboru in Fakultete za logistiko;
3. Merila za promocijo v naziv doktor znanosti;
4. Pravilnik o e-gradivih na FL;
5. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 39. redne seje Senata Fakultete za logistiko UM.
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Ad1) Obravnava in potrditev zapisnika 38. redne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je poročala o izvršitvi sklepov.
Glede sklepa 10 je povedala, da smo po pregledu veljavnega pravilnika ugotovili, da je bilo to vprašanje
že rešeno leta 2014, tako da se za sklepčnost zahteva več kot tretjina prisotnih rednih članov katedre.
Dodatne spremembe zato niso potrebne, s čimer so se člani Senata FL UM strinjali.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP ŠT. 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov in potrjuje zapisnik 38. redne seje Senata FL UM.

Ad 2) Program dela
Damjana Medved Arbeiter je predstavila gradivo za program dela za leto 2017 Povedala je, da imamo
možnost podati predloge in pripombe k programu dela – besedilni del. Program dela izhaja iz strateških
usmeritev UM za obdobje do leta 2020, vsebina je podobna kot lani, razlike so predvsem v fazi izvedbe.
Glede kadrovskega načrta je povedala, da v skladu z navodili načrtujemo kader na enakem nivoju kot
v letu 2016.
Program dela je na svoji 50. seji obravnaval tudi Strokovni kolegij FL UM in sprejel sklep:
SKLEP 2
Program dela se v točki 2.3. Mednarodna dejavnost, cilj: Krepitev mednarodne prepoznavnosti UM
dopolni s podciljem: Spodbujamo vključevanje raziskovalcev in učiteljev v mednarodna združenja.
Dekan je povedal, da glede na to, da se ugotavlja, da bodo presežki določenih programov in struktur, je
program okviren. Na nekaterih področjih UM uči za poklice, ki izumirajo, drugje se ugotavlja manjko –
n.pr. mehatronika. S FERIjem se dogovarjamo za pripravo novega skupnega študijskega programa, ki je
zelo aktualen. V zvezi s premestitvijo dveh zaposlenih na FOV še čakamo na odgovor iz UM o
upoštevanju tega v kadrovskem načrtu. Za program vojske ni zanimanja, mi bomo to akreditacijo
zadržali, dejstvo pa je, da bomo izgubili finančna sredstva.
Dekan je povedal, da ima jutri na UM sestanek s sindikati glede plačila za sindikalne zaupnike.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Program dela se v točki 2.3. Mednarodna dejavnost, cilj: Krepitev mednarodne prepoznavnosti UM
dopolni s podciljem: Spodbujamo vključevanje raziskovalcev in učiteljev v mednarodna združenja.
SKLEP 4
Senat Fakultete za logistiko UM potrdi program dela za leto 2017.

Ad 3) Merila za promocijo v naziv doktor znanosti
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Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predstavil vprašanje
uskladitve meril za promocijo v naziv doktor znanosti v stanje pred zadnjo spremembo, tako da se
umakne olajšava, ki je veljala za področje vojaške logistike.
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da Senat FL o tem odločil že 20. 6. 2016 na 30. redni seji. Sklep
je bil 23. 6. 2016 posredovan na UM, po naši urgenci bo jutri obravnavan na seji Komisije za podiplomski
študij. Pričakujemo, da bo potrjen in merila ustrezno spremenjena.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da na strojništvu tega nimajo. Tam so predlagali varianto, da zadostuje
potrdilo o sprejemu članka.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da tudi pri nas zadostuje, da je članek sprejet.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Senat FL se seznani s postopkom spremembe Meril za promocijo v naziv doktor znanosti, ki so bila
sprejeta na 30. seji Senata FL dne 20. 6. 2016.

Ad 4) Pravilnik o e-gradivih
Prodekan izr. prof. dr. Borut Jereb je predstavil predlog novega Pravilnika o e-gradivih na FL. Povedal
je, da gre za manjše spremembe, in sicer je zaradi spremembe sistemizacije potrebno spremeniti
postopke obravnave e-gradiva. Center za e-študij je ukinjen, v veljavnem pravilniku je bil tok
dokumentov skozi center za e-študij, sedaj se postopek izvede brez tega. Gre samo za pregled števila
znakov, kar bo opravil nekdo od nepedagoških. Kriteriji in merila za vrednotenje ostajajo enaki.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6
Senat Fakultete za logistiko potrdi nov Pravilnik o e-gradivih Fakultete za logistiko.

Ad 5) Razno
Dekan je člane Senata FL seznanil z namero o sklenitvi dogovora s FOV o prenosu Katedre za varnost in
obrambno-vojaško logistiko na FOV. Povedal je, da imamo v procesu izobraževanja zadnjih 7 vojakov,
ki so bili napoteni k nam, novih napotitev ni pričakovati. Vojska ima problem, da ima več častnikov kot
vojakov. Prof. dr. Maja Fošner in izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša sta se pogovarjali z vodstvom vojske,
dogovorjeno je bilo, da se ustanovi medresorska skupina. Vojska zavrača vstop civilnega dela v njihovo
izobraževanje. Interno izobraževanje pa ne daje javno veljavnega strokovnega naziva. Pristopili smo k
temu, da se naši zaposleni, ki delajo na tej katedri, premestijo na FOV in tam nadalje razvijajo to
področje. Še 3 leta smo zavezani, da vpisanim študentom omogočimo dokončanje študija. Vse ostalo
ostane enako. Vojaška logistika, humanitarna logistika in podobni izrazi se izven FL ne morejo
uporabljati. Finančno ta modul ni več uspešen in tudi ni videti perspektive. Lahko bi naredili kaj na
področju zelene logistike, ekologije, krožnega gospodarstva, povabimo strokovnjake, ki so v preteklosti
že delali na FL , merjenje PM delcev, sežigalnice, razne sheme ravnanja z odpadki, električna vozila… Če
se resno lotimo programa IKT v logistiki v sodelovanju s FERIJEm, je to bolj perspektivno. Na naslednji
seji, ko bomo razdelali vsa vprašanja prehoda, bomo to ponovno obravnavali.
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Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da se za kritično infrastrukturo sprejema program, na tem se veliko
dela, pred 3-4 leti so prvih 1000 oficirjev promovirali iz področja varnosti v IT. Tudi pri nas se kaže ta
trend. Nekdo bi moral naštudirati zakon o kritični infrastrukturi, sicer bo to šlo mimo nas.
Dekan je povedal, da je Strokovni kolegij FL UM je na 50. seji sprejel naslednji:
SKLEP 6
Strokovni kolegij podpira vključitev e-ur v urnik za drugi semester. To ne pomeni, da mora biti profesor
ali asistent v tem času prisoten v prostorih FL.
Dekan je povedal, da bomo e-ure dali v urnik. To ne pomeni, da bi prof. ali asist. v času, ko je to na
urniku, morali biti fizično prisotni. To je pomembno za urejenost, tudi za evalvacije.
Senat Fakultete za logistiko je soglasno sprejel:
SKLEP 7
E-ure študijskih programov Fakultete za logistiko se od drugega semestra študijskega leta 2016/2017
vključijo v urnik za študente. To ne pomeni, da mora biti profesor ali asistent v tem času prisoten v
prostorih FL.

Dekan je povedal, da je skupaj s prodekanoma prof. dr. Majo Fošner in izr. prof. dr. Tomažem
Krambergerjem obiskal Veleučilište v Krapini. Povedali smo jim, pod kakšnimi pogoji se lahko njihovi
študenti vpišejo pri nas. Imamo 5 študentov iz Hrvaške, ki živijo v Celju in dobro delajo. Mi moramo
poskrbeti, da bomo polnili naše vrste, ker je osip velik. Ogroženi smo tudi zaradi štipendij, ki se
podeljujejo za vajeništvo, kar vpliva na število študentov.
V petek, 20. 1. 2017 smo imeli sestanek z ravnatelji srednjih šol celjske regije. Sestanka sta se udeležila
ravnatelj iz Srednje šole za logistiko in strokovna delavka iz Srednje zdravstvene šole, javil se je tudi
ravnatelj iz Šolskega centra Velenje. Oba prisotna sta bila zadovoljna s tem, kar smo jima pokazali. V
četrtek bomo obiskali Višjo prometno šolo v Mariboru. Moramo najti čim lažji način njihovega prehoda
na FL.
Dekan je povedal, da od 98 vpisanih v 1. letnik realno hodi 60 študentov, ostalo je dejansko fiktivni vpis.
Študenti ne sodelujejo v študijskem procesu, pri ocenjevanju pa sodelujejo. Hkrati je povedal, da so
ocene pedagoških zelo dobre.
Za nas je zelo pomembno – sploh pri evalvacijah – ocene študentov, to je izhodišče. Drugi element je
izmenjava, incoming je dober, vendar to ne šteje. Pomembni so študenti, ki jih bomo mi iz FL napotili v
tujino. Sistem je napeljan tako, da lahko študent dobi tudi do 600 EUR mesečno.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je opozoril, da je nesorazmerje tudi v lokacijah, mi dobimo študente iz severa,
naši odhajajo izključno na jug. Z Bosno je predvidena izmenjava 7 študentov. Velika razlika je z ZDA, z
razvitimi državami imamo relativno majhen odstotek tega, kar sporazum predvideva, z vzhodnimi večji.
Predlagal je, da damo več poudarka na izmenjavo z razvitimi državami.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je opozoril, da moramo vedeti, kje je problem. Študenti ne želijo v
določene države. Cilj je recipročnost, vendar ga ne dosegamo.
Dekan je povedal, da bi si želel, da bi vsak pedagoški imel nekoga v tujini, s komer bi delal na projektih,
objavah…, to mora biti vzajemen odnos.
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Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da je dobro, če iz vzhoda dobimo najboljše, mi pa bi se morali iti
učit za zahod.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je odgovoril, da izumljamo toplo vodo. Nekateri, na primer Finci, to
dojemajo drugače. Njihovi študenti hodijo na univerze, kjer ima njihov profesor povezave. Tako delajo
tujci na zahodu. Če želimo, da bi naši študenti šli v Trst, moramo mi začeti hoditi tja in navezati kontakte.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da bodo kvote za študente.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da moramo samo vplivati na to, kam bodo prof. hodili.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da na študente ne moremo vplivati, če ima UM sklenjen sporazum, lahko
gre.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da se moramo odločiti, kaj odobravamo in kaj ne.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da so na katedri ugotovili, da imajo primanjkljaj asistentov, saj imajo
dva polovički. Če želimo delati IRD, rabimo kadre v laboratoriju. Zaradi varnosti opreme moramo
zagotavljati kader. En cel asistent je šel v drugo katedro. Predlagal je, da bi asist. dr. Blaž Šamec in asist.
Vaska Pejić dobila večji delež zaposlitve.
Dekan se s tem ni strinjal. Povedal je, da iščemo mehatronika in da bomo skupaj iskali rešitve. Rabimo
prave tehnike. Videli bomo, kam bodo pripeljali ukrepi, ki se pripravljajo na UM.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da smo glede IRDja sprejeli sklep, da na vsako katedro in
asistenta pridejo 4 ure.
Doc. dr. Matjaž Knez je vprašal, ali bomo za izvajanje praktičnega usposabljanja dobili kakšne pedagoške
ure.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da so to ure posredne pedagoške obveznosti.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da tega nismo spremenili.
Doc. dr. Matjaž Knez je povedal, da zato ne jemlje več študentov na praktično usposabljanje in da to
javno pove na seji Senata FL.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da je po novem PU osnova za diplomo.
Dekan je povedal, da bomo skrčili nabor predmetov, ki jih ponujamo ERASMUs študentom iz 90 na okoli
30 predmetov.
Dekan je povedal, da nimamo sredstev, kljub temu, da smo edini, ki smo od novih članic upravičili svoj
obstoj. Nekatere članice so v težki situaciji.
Dekan se je vsem sodelujočim zahvalil za Alumni dogodek, diplomanti so bili zelo zadovoljni.
Dekane je povedal, da imamo letos dosti nalog. Prvi dogodek je v Plznu, kjer bo sestanek za sklenitev
dogovora o razširitvi držav, ki sodelujejo pri organizaciji študentskega simpozija. Izhodišče je, da je vsak
udeleženec zavezan, da enkrat organizira dogodek pri sebi.
Letos imamo našo znanstveno konferenco skupaj s Fakulteto za promet iz Zagreba v Opatiji.
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Julija imamo v Ljubljani dogodek, kjer sodelujemo kot soorganizator, pri nas sodeluje dr. Lisec.
Dekan je povedal, da je UM v težki finančni situaciji zaradi zaostalih napredovanj, razliko bomo morale
plačati vse članice.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da je v tem tudi nekaj dobrega.
Končano ob 13.30 uri.

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