Celje, 29. 8. 2013
Številka: 164/2013/DMA
ZAPISNIK
39. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 27. 8. 2013
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 27. 8.
pričetkom ob 13.00 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,
- izr. prof. dr. Maja Fošner,
- Tina Cvahte,
- Ernest Rajh,
- Gašper Koželj Zevnik.
Odsotni člani Senata FL UM: Marko Cedilnik, univ. dipl. prav., mag. inž. log.,
red. prof. dr. Iztok Podbregar.
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. Dekan je
predlagal, da se dnevni red dopolni
z novo točko
9. določitev področij
predstavnikov Fakultete za logistiko v Senatu UM, sedanja 9. točka pa postane 10.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 38. redne in 49. dopisne
seje Senata FL UM;
2. Oblikovanje skupnih habilitacijskih meril;
3. Kadrovski načrt izvajalcev študijskih programov FL za študijsko leto
2013/2014;
4. Poročilo o institucionalni notranji evalvaciji Fakultete za logistiko in akcijski
načrt korektivnih ukrepov;
5. Habilitacije;
6. Izhodišča strategije razvoja UM 2013-2020;
7. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za ocenjevanje kakovosti FL UM;
8. Prošnje zaposlenih;
9. Določitev področij predstavnikov Fakultete za logistiko v Senatu UM;
10. Razno.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 39. redne seje Senata
Fakultete za logistiko UM.

Ad 1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 38. redne seje Senata
in 49. dopisne seje Senata FL UM;
Damjana Medved Arbeiter je
sklepov.

prebrala sklepe zapisnikov in poročala o izvršitvi

Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 38. redne
seje Senata FL UM in 49. dopisne seje Senata FL UM.

Ad2) Oblikovanje skupnih habilitacijskih meril UM;
Dekan je predstavil sklep Senata UM, s katerim se FL poziva k podaji predlogov za
članstvo v komisijah za pripravo habilitacijskih meril za področje: tehnike,
naravoslovja in matematike ter družboslovja. Kandidat mora biti praviloma redni
profesor.
Dekan je predlagal, da se za področje tehnike imenuje prof. dr. Iztok Potrč, za
področje naravoslovja in matematike izr. prof. dr. Maja Fošner, za področje
družboslovja pa izr. prof. dr. Bojan Rosi.
Izr. prof. dr. Maja Fošner je predlagala, d bi bil kandidat za področje matematike in
naravoslovja doc. dr. Tomaž Kramberger, ki se je do sedaj pogovarjal s prorektorico
o urejanju tega vprašanja.
Dekan je predlagal, da je predstavnica izr. prof. dr. Maja Fošner in opozoril na
določila sklepa, da naj bodo kandidati praviloma redni profesorji in najboljši
raziskovalci iz ustreznega področja.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3:
Senat Fakultete za logistiko UM predlaga, da se za predstavnike Fakultete za
logistiko
za pripravo skupnih habilitacijskih meril po posameznih vedah
imenujejo:
-Red. prof. dr. Iztok Potrč za področje tehnike;
-Izr. prof. dr. Maja Fošner za področje matematike in naravoslovja,
-izr. prof. dr. Bojan Rosi za področje družboslovja.
Ad 3) Kadrovski načrt izvajalcev študijskih programov FL za študijsko leto
2013/2014;
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Dekan in prodekanica izr. prof. dr. Maja Fošner sta predstavila predloge za
dopolnitev osnutka kadrovskega načrta za študijsko leto 2013/2014. Prodekanica je
predstavila dodatne predloge za spremembe.
Dekan je povedal, da prof. dr. Iztok Podbregar
prevzela doc. ddr. Teodora Ivanuša.

odhaja, njegove predmete bo

Izr. prof. dr. Irena Gorenak je predlagala, da se obrnemo na Poveljstvo za doktrino,
razvoj, izobraževanje in usposabljanje SV in poiščemo kandidate, ki jih nato
postopoma vzgojimo za nosilce predmetov. To je proces, ki bo trajala najmanj 5 let.
Do takrat pa ostajata nosilca doc. ddr. Ivanuša in prof. dr. Podbregar. Pri izvedbi
predmetov s področja vojaške logistike morajo sodelovati vojaške osebe. Vprašala
je, ali imamo kakšno poznanstvo iz Nata.
Dekan je povedal, da bo proces vzgoje lastnih kadrov trajal okoli 5 let. Povedal je,
da je v kadrovskem načrtu namesto prof. dr. Iztoka Potrča za izvajanje predmetov
na VS programu predvidena mag. Brigita Gajšek, kot višja predavateljica. To naj bo
tudi usmeritev v ostalih primerih.
Dekan je povedal, da je kadrovski načrt problematičen, saj za nekatere izvajalce še
vedno ne vemo, ali bodo dobili izvolitev in izpolnjevali pogoje, na primer dr. Knez,
dr. Obrecht. Za nekatere zunanje ne vemo, ali bomo dobili soglasje za njihovo
zaposlitev.
Izr. prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je Komisija za študijske zadeve FL UM
obravnavala prehod izvedbe študijskih programov iz blokovskega na semestrski
način. Glede na mnenja, izražena na okroglih mizah, predloge študentov je KŠZ FL
UM potrdila spremembo načina izvedbe, tako da se bodo predmetih izvajali skozi
ves semester. Predstavila je sklep 10, ki ga je KŠZ FL UM sprejela na seji 27. 8.
2013 in predlagala potrditev. Povedala je, da ima vsaka ureditev pozitivne in
negativne strani. Poskusili bomo z izvedbo semestrskega načina izvedbe, ocenili,
kako se obnese in ga po potrebi korigirali.
Gašper Koželj Zevnik je vprašal, ali to pomeni, da se bodo izpiti izvajali samo ob
koncu semestra.
Prodekanica izr. prof. dr. Fošner je to potrdila. Predmet se bo izvajal tako, da se
bodo tedensko izmenjaje izvajala predavanja in vaje.
Dekan je povedal, da smo na FL tako tudi začeli. Namen tega je, da se študenti
zadržijo na fakulteti socialno mreženje in druženje.
Prodekanica je predstavila tudi sklep 9, predlog za spremembo UN študijskega
programa, ki obsega spremembo nosilca predmeta iz izr. prof. dr. Branka Semoliča
na doc. dr. Boruta Jereba.

3

Dekan je povedal, da smo iz rektorata dobili usmeritve, da ne smemo podaljševati
delovnega razmerja nikomur, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, razen v izjemnih
primerih, če je to neizogibno potrebno. Prof. dr. Maks Oblak je zaradi tega jezen na
nas, ne komunicira z nami, ne oglasi se, odnesel pa je svoj službeni računalnik,
čeprav je bil pisno pozvan, naj ga vrne. Povedal je, da mu je izr. prof. dr. Branko
Semolič
rekel, da je pedagoško delo preslabo plačano. Hkrati je vprašal, ali
računamo naj. Ko je izvedel, da ne računamo nanj, je povedal, da ne bo več vodil
projektov na RRA. Dekan je povedal, da sodelovanje s pogodbenimi sodelavci
namreč ni uspešno, saj ti samo predavajo, pri ostalih nalogah fakultete pa ne
sodelujejo, ravno tako ne doprinesejo k izvajanju znanstveno raziskovalnih
aktivnosti na fakulteti. Dekan je povedal, da želimo dati možnost mladim.
Senat FL UM je s posamičnim glasovanje soglasno sprejel:
SKLEP 4
Senat Fakultete za logistiko sprejme kadrovski načrt izvajalcev študijskih
programov Fakultete za logistiko za študijsko leto 2013/2014 s spremembami in
dopolnitvami.
SKLEP 5
Senat Fakultete za logistiko sprejme manjšo spremembo univerzitetnega
študijskega programa 1. stopnje Logistika sistemov (sprememba nosilca
predmeta).
SKLEP 6
Od 1. 10. 2013 dalje se predavanja in vaje za posamezno učno enoto študijskih
programov Fakultete za logistiko izvajajo skozi cel semester, po dve šolski uri
skupaj tako, da se predavanja in vaje pričnejo ob 8.00 do 10.00 ure, drugi blok
je od 10.30 do 12.30 ure, tretji blok pa od 13.30 do 15.30 ure. Predavanja za
izredne študente se pričnejo ob 16.00 uri.
Ad 4) Poročilo o institucionalni notranji evalvaciji Fakultete za logistiko in
akcijski načrt korektivnih ukrepov;
Prodekan doc. dr. Borut Jereb je predstavil Poročilo o institucionalni notranji
evalvaciji. Dekan je povedal, da smo zoper nekatere ugotovitve podali pripombe.
Sedaj je potrebno pripraviti korektivne ukrepe in gradivo za pripravo akcijskega
načrta korektivnih ukrepov.
Doc. dr. Borut Jereb je povedal, da je pripravljen načrt izdelave korektivnih
ukrepov, niso še izdelani, v skladu s sprejetimi cilji pa so določeni njihovi nosilci.
Senatu FL UM je predlagal, da potrdi tabelo z nosilci ukrepov, ki jo bomo najprej
posredovali na UM, nato pa tudi izdelan akcijski načrt.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 7
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Senat Fakultete za logistiko se seznani s Poročilom o institucionalni notranji
evalvaciji Fakultete za logistiko.

SKLEP 8
Senat Fakultete za logistiko potrdi načrt izdelave akcijskega načrta korektivnih
ukrepov. Nosilci izdelave akcijskega načrta so dekan, prodekani in tajnik FL UM,
ki so odgovorni za izvajanje posameznih procesov. Rok za dokončanje je 20. 9.
2013.

Ad 5) Habilitacije
dr. Zvonko Kremljak
Dekan je povedal, da smo iz UM prejeli predhodno soglasje in strokovna poročila
za izvolitev kandidata dr. Zvonka Kremljaka
v naziv docent
za predmetno
področje: »Logistika (družboslovje)«. Dekan ugotavlja, da dr. Zvonko Kremljak ni
zaposlen na FL, niti ni vključen v kadrovski načrt, zato se mu postavlja vprašanje,
ali ga moramo izvoliti. Ocenil je, da je to napačno, da lahko kdorkoli na UM naslovi
vlogo in sporoči postopek za izvolitev na FL UM.
Dekan je predlagal, da Senat FL UM imenuje komisijo za izvedbo volitev.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9 :
Za izvedbo volitev se imenuje komisija, ki jo sestavljajo:
- izr. prof. dr. Irena Gorenak kot predsednica komisije,
- izr. prof. dr. Maja Fošner kot članica,
- Ernest Rajh kot član – predstavnik študentov.
Izvedle so se tajne volitve dr. Zvonka Kremljaka v naziv.
Po opravljenih volitvah je

dekan razglasil:

SKLEP 10:
Dr. Zvonko Kremljak se izvoli v naziv docent
»Logistika (družboslovje)« za dobo petih let.

za predmetno področje

Ad 6) Izhodišča strategije razvoja UM 2013-2020;
Dekan pove, da je UM dala v razpravo izhodišča strategije razvoja UM za obdobje od
2013 – 2020. V izhodiščih je izpostavljeno tudi vprašanje ločitve VS in UN
programov, kar je tudi za nas zelo pomembno vprašanje.
Izr. prof. dr. Maja Fošner je predlagala, da lahko uvedemo diferencialne izpite za
prehod iz VS na MAG.

5

Gašper Koželj Zevnik je predlagal, da naj bo UN toliko težji, da se bo vedelo, da je
UN. Dekan, Tina Cvahte in doc. dr. Jereb so soglašali, da mora biti razlika med VS
in UN programom.
Izr. prof. dr. Fošner in dekan sta povedala, da sta se udeležila predstavitve
strategije, ki je bila predstavljena na rektoratu UM.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da bo lahko prišlo do združevanja VS in UN
predavanj, kadar bodo predmeti imeli iste naslove in vsebine.
Dekan je povedal, da je, da so izhodišča strategije v javni razpravi in da vsak lahko
da svoje pripombe.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 11
Senat Fakultete za logistiko se seznani z izhodišči strategije razvoja UM 20132020. Člane Senata FL UM, zaposlene in študente poziva k preučitvi gradiva in k
podaji pripomb.

Ad 7) Imenovanje nadomestnega člana Komisije za ocenjevanje kakovosti FL UM;
Dekan je povedal, da je Komisija za institucionalno notranjo evalvacijo ocenila
članstvo tajnika FL, kot predstavnika vodstva FL,
v Komisiji za ocenjevanje
kakovosti FL UM kot neustrezno. Dekan predlaga, da se Damjano Medved Arbeiter
razreši z mesta nadomestne članice Komisije za ocenjevanja kakovosti FL UM in
namesto nje imenuje Manco Zrinski za nadomestno članico za čas do vrnitve delavke
Nine Vrečko na delo.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 12
Senat Fakultete za logistiko UM zaradi nezdružljivosti z opravljanjem funkcije
tajnika fakultete razreši nadomestno članico Komisije za ocenjevanje kakovosti
FL UM Damjano Medved Arbeiter in namesto nje za čas do vrnitve delavke Nine
Vrečko na delo, oziroma najdlje do izteka mandata, imenuje Manco Zrinski.

Ad 8) Prošnje zaposlenih
Dr. Matjaž Knez je vložil vlogo za izdajo soglasja za izvajanje pedagoške dejavnosti
na Visoki gospodarski šoli v Celju. Dekan je povedal, da je dr. Knez že v preteklem
letu imel takšno soglasje. Izdajo soglasja je podprl, pod pogojem, da zaradi tega
ne bo prišlo do prestavitev ur vaj in predavanj na FL UM ali drugih motenj delovnega
procesa na FL UM.
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Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 13
Senat Fakultete za logistiko UM soglaša, da se dr. Matjažu Knezu izda soglasje,
da v študijskem letu 2013/2014 opravlja pedagoško delo na Visoki gospodarski
šoli v Celju v obsegu do 25 ur, ki ga lahko opravlja samo izven delovnega časa na
Fakulteti za logistiko in tako, da ne bo moten delovni proces na Fakulteti za
logistiko.

Ad 9) Določitev področij predstavnikov Fakultete za logistiko v Senatu UM;
Dekan je povedal, da ima FL UM v skladu s sklepom Senata FL UM in Senata UM v
Senatu UM dva predstavnika, in sicer po enega za področje: tehnika in tehnologija
v logistiki, ki ga je do upokojitve zasedal prof. dr. Lipičnik in enega za področje
kvantitativne metode, sistemska teorija in informatika v logistiki, ki ga zaseda izr.
prof. dr. Maja Fošner.
V skladu z novimi izvolitvenimi področji je dekan predlagal, da se na novo določijo
znanstvena in strokovna področja predstavnikov FL v Senatu UM, tako, da ima FL
UM v Senatu UM po enega predstavnika s področja logistike (družboslovja) in enega
predstavnika s področja logistike (matematika in naravoslovje ter tehnika).
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 14
Fakulteta za logistiko voli v Senat Univerze v Mariboru dva predstavnika, od teh
enega s področja logistika (družboslovje) in enega s področja logistika
(matematika in naravoslovje ter tehnika).

Ad10) razno
Dekan je povedal, da smo vsak od zaposlenih na FL dobili anonimno pismo z
naslovom Poziv k razmisleku. V pismu avtor kritizira vse, kar se dogaja na FL.
Nekatere stvari so upravičene in so tudi vključene v korektivne ukrepe.
Dekan je povedal, da poziva vsakega, ki ima kakršne koli pripombe k delu fakultete,
da se o tem izjavi, brez strahu pred grožnjami in povračilnimi ukrepi. Imamo številne
sestanke zaposlenih, na vseh se obvešča zaposlene. Dekan delo delegira. Če kdo
misli, da kdo drug vodi fakulteto, se moti. Vsakega poziva, da poda svoje predloge.
Smo v postopku sprememb, redefinirali bomo vse od Blenda do financiranje
strokovnega izpopolnjevanja. Če Blend FL ni v redu, ga pač ne bo več, študenti bodo
dobili skripte. Ne strinja se z pisanjem anonimnih pisem, saj ima vsak zaposleni na
voljo mnoge načine, da lahko osebno izrazi svoje mnenje. Povedal je, da je v
pripravo programa dela, s katerim je kandidiral in bil izbran za dekana, vključi vse
deležnike, zaposlene, študente, zunanje sodelavce in partnerje. Razočaran je nad
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takšnimi obtožbami. Čez noč se ne da vsega obrniti. Ve, da ni vse idealno, vendar
način z anonimnimi pismi ni primeren.
Najbolj ga boli, ker se mu očita
neenakomerno plačilo ljudi na projektih.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da je pismo večkrat prebrala in da ga ne
jemlje kot hudo zlo. Določeni odstavki so žaljivi ali pregrdo napisani, kar nekaj
navedb pa drži. Dejstvo pa je, da se problemi, na katere opozarja pismo, vlečejo že
od prej, tega se ne da obrniti čez noč, potrebno je počakati na rezultate dela. Pismo
moramo vzeti kot začetek tega, da je potrebna neka reakcija, ne samo pri Senatu FL
ampak tudi pri kolektivu.
Dekan je povedal, da se s takšnim pismom dela škoda instituciji, sploh, če bo to
prišlo v medije.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da tega ne bi jemala kot osebni napad na
dekana ali ostale, ampak kot krik na pomoč. Če ga bomo dali na stran in ne bomo
reagirali, bodo avtorji imeli občutek, da jih nihče ne upošteva. Zbodle pa so jo
navedbe o korupciji. Če kdo za to ve, je kot javni uslužbenec dolžan to prijaviti in
to je potrebno povedati tudi na sestanku kolektiva.
Doc. dr. Borut Jereb je povedal, da pismo vidi kot izraz obupa nekega človeka.
Večine stvari ne moremo zanikati, zato so tudi del korektivnih ukrepov.
Dekan je ponovno poudaril, da način ni pravilen in doc. dr. Jereb se je s tem strinjal.
Doc. dr. Jereb je predlagal, da Manca Zrinski za Fakulteto za logistiko pripravi
komunikacijski plan. Interna javnost je najpomembnejša, pri tem moramo biti
proaktivni.
Dekan je vprašal, kako naj to doseže, če se na sestankih nikoli nihče ne oglasi. Ravno
tako lahko vsak pride na razgovor k njemu, temu ima namenjene tudi govorilne ure.
Izr. prof. dr. Gorenak je povedala, da rezultati bodo, a ne čez noč. Potrebno se bo
obvladovati.
Dekan je povedal, da ga moti, da se vse meče v en koš.
Izr. prof. dr Irena Gorenak je predlagala, da se uvede tedensko poročanje o
aktivnostih, ki potekajo na FL, na vratih vsakega kabineta profesorjev in asistentov
naj se objavi, kdaj so govorilne ure. Potrebno je pripraviti načrt, kako priti do
povratnih informacij.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 15
Senat Fakultete za logistiko UM se seznani z anonimnim pismom zaposlenim.
Dekana se zadolži, da Fakulteta za logistiko pripravi komunikacijski plan, s
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posebnim poudarkom na komuniciranju z interno javnostjo in da pismo obravnava
na sestanku z vsemi zaposlenimi.
O obravnavi pisma na tej seji Senata FL dekan obvesti vse zaposlene.

Pripravila:
Damjana Medved Arbeiter

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