
Osem let dekanovanja

prof. dr. Bojana Rosija

“Ponosen sem na to, kar smo s sodelavkami 
in sodelavci v tem času dosegli”



Prof. Rosi, za začetek vas prosim za kratek 
pregled opravljenega dela v preteklih osmih 
letih dekanovanja. 

V minulih osmih letih smo resnično dosegli cilje, 
ki smo si jih zastavili ali jih včasih celo le »sanjali. 
Po mnenju nekaterih skeptikov, ki niso verjeli v 
nas, smo iz majhne, neprepoznavne in dislocirane 
fakultete naredili konkurenčno in mednarodno 
priznano fakulteto. Pomembno je, da imamo 
kompetentne sodelavke ter sodelavce in dovolj 
motivirane študente. Poslovno okolje, v katerem 
delujejo, kratko malo ne more več brez naših 
diplomantov obvladovati vse večjo zapletenost 
logistike. Svetovanja, izobraževanja, projektno 
delo so postali stalnica zaposlenih na naši fakulteti. 
Verjamem, da bo tako tudi ostalo.

Kaj je najbolj zaznamovalo vaše dekanovanje?

Marsikaj. Verjetno ni bilo vedno moje ravnanje povsem sprejemljivo, a sem se trudil po najboljših močeh, da ustvarjam pogoje za demokratične 
odločitve. V vseh letih sem namreč najpomembnejše odločitve sprejemal s konsenzom predstavnic in predstavnikov Strokovnega kolegija FL 
UM – prodekanjo, prodekani, predstojniki kateder in s tem skušal vzpostaviti participativno upravljanje. Slednje mnogokrat ni lahko izvedljivo, 
vendar smo vseeno dosegali potrebne konsenze za naše odločitve. Posledice takšnega načina dekanovanja so se večinoma izkazale za 
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učinkovite in uspešne.

Kakšna smešna anekdota?
Pred nekaj leti sem bil povabljen, da skupini direktorjev, 
ki so prihajali iz različnih panog, predstavim našo 
fakulteto. Seveda sem to storil z velikim veseljem 
in prepričan, da to je pa res nekaj kar dobro znam. 
Predstavitev je bila časovno omejena, zato sem, v dobri 
veri, pohitel z čim več informacijami, in sicer o UM in 
umestitvi FL, o smereh in stopnjah študija, o zaposlenih, 
o projektih oz. oblikah sodelovanja s podjetji, o 
zaposljivosti diplomantov itd. Ko ves vesel zaključim, v 
prepričanju, da sem podal veliko pomembnih informacij 
in da sem ponovno dobro promoviral našo fakulteto, 
me moj kolega, zdravnik kardiolog, vpraša: »Bojan, 
kaj pa je to logistika?«. Presenečen sem ostal brez 
besed. Še danes ne vem, ali se je kolega šalil ali pa je 
resnično »zamudil« poanto, po mojem mnenju dobre,  
predstavitve.

Pogovarjali smo se z nekdanjim dekanom prof. dr. Bojanom Rosijem. 

V dveh mandatih, dekansko funkcijo je nastopil 28. oktobra 2012, je v sodelovanju z odlično ekipo sodelavcev in z dobrimi temelji svojega 
predhodnika, fakultetno vizijo več kot odlično uresničeval ter pomembno prispeval k fakultetni prepoznavnosti tako v Sloveniji kot tujini.

Vedno zanimiv sogovornik, zato vas vabimo k branju.
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Kakšna slaba izkušnja?
Sem človek, ki slabe stvari rad pozabi. Vseeno pa nekje v tvoji »notranjosti« ostanejo razjede teh slabih izkušenj. Mogoče bi poudaril, da vsako 
delo, tudi ali pa zlasti dekanovanje, povzroča dobre in slabe učinke. Vodja ne more biti vedno vsem všečen. Vsak človek ima zelo slab občutek, 
ko skuša strokovno argumentirati neko situacijo, a ga ljudje nočejo »slišati« oz. razumeti. V takšnih primerih postaneš nemočen, kar posledično 
vpliva tudi na tvojo percepcijo te »slabe« izkušnje. Zame najbolj boleče je bilo »prerazporejanje« našega »viška« finančnih sredstev, ki so bila 
prerazporejena na druge članice UM, ki po mojem mnenju niso znale pravilno gospodariti.

Na kaj ste najbolj ponosni?
Na marsikaj, zlasti na vsesplošno osebno rast in posledično ustvarjenje dobrih rezultatov sodelavk in sodelavcev. Brez njih ne bi bilo mogoče 
doseči to kar in kje smo. Seveda, bo treba nadaljevati s kakovostnim, tako znanstveno-raziskovalnim kot tudi pedagoškim, procesom. Oboje bo 
mogoče oplemenititi tudi v novih laboratorijih, ki jih danes imamo na naši fakulteti. Oprema se nenehno dopolnjuje, še več, pospešeno iščemo 
rešitve za novo, primernejšo stavbo v Celju. Vsekakor pa si vzpostavitev laboratorijskega raziskovanja in vanj vključenih mladih raziskovalcev 
štejem kot velik rezultat.  

Foto: Ob izzidu mongografije Razvoj transporta, logistike in mobilnosti v Sloveniji, ki sta jo v soavtorstvu pripravila z doc. dr. Josipom Orbanićem; Vid Mlejnik

Pogovor z nekdanjim dekanom prof. dr. Bojanom Rosijem Pripravila: Manca Zrinski

Kaj vam bo ostalo v trajnem spominu?

Veliko lepega. Verjetno zelo dobro organizirano »obfakultetno druženje« na različnih formalnih in manj formalnih dogodkih. Znali smo biti 
zagrizeni športniki, gurmani, plesalci, pevci, veseljaki in še marsikaj. Najpomembneje je, da smo bili in ostali prijatelji, pri čemer ni nujno, da se 
o vsem strinjamo. Različnost nas dela zanimive in generira nujnost po sodelovanju. Vsi skupaj namreč zmoremo skoraj vse.
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Veda - logistika, ki jo na fakulteti poučujemo in izobražujemo, je podvržena hitremu razvoju. Kaj to pomeni za fakulteto?

Ni počitka. Stalno prilagajanje novostim je nuja. Seveda mora biti to prilagajanje dovolj celostno, sicer ni in ne bo »pravih rezultatov«. Vsi se 
moramo zavedati, da bo logistika prihodnosti popolnoma drugačna kot smo je vajeni. To pomeni, da se bo treba stalno posodabljati študijske 
programe, da bomo ostali konkurenčni. Torej, ni počitka. 

V katero smer mislite, da bo šel razvoj logistike?

Napovedi kažejo, da se vloga človeka, zlasti logista vse bolj spreminja. Logistika prihodnosti bo vse bolj »gnana« digitalno in z umetno 
inteligenco podprta. Zato bodo logisti prihodnosti morali biti še bolj interdisciplinarni in kreativni. Tempo novosti je zaradi vseobsežnosti 
zastrašujoč. Klasična logistična znanja bodo nadomestila nova, ki pa jih (žal) danes še ne poznamo.

Še v času dekanovanja na Fakulteti za logistiko ste postali tudi predstojnik univerzitetnega Centra za pametna mesta in 
skupnosti. Zakaj je le-ta pomemben? Kakšno vlogo pri tem igra naša fakulteta?

Center za pametna mesta in skupnosti na UM ima zelo pomembno vlogo pri prenosu sodobnih znanj v gospodarstvo in širše družbeno okolje. 
Eno od prioritetnih področij delovanj centra je razreševanje problematike logistike, transporta in prometa v mestih. Vse našteto je tudi zajeto 
v veliki meri na naši fakulteti. Torej si s pomočjo UM:CPMS želim sinergijsko povezati FL UM z okoljem v katerem delujemo, okrepiti pogoje 
za kolokacijski center UM v Celju in pridobiti dodatna (mednarodna) projektna sredstva za realizacijo omenjenega. Nenazadnje je moje 
imenovanje za predstojnika centra tudi dokaz našega dobrega in strokovnega dela. Brez logistike več ne gre. Upam, da bo tako ostalo tudi 
vnaprej.

Kakšni so vaši cilji za prihodnost?

Dela mi ne ob zmanjkalo, saj bom ostal aktiven v raziskovanju in poučevanju logistike in se trudil, da po najboljših močeh prispevam k razvoju 
naše fakultete, UM:CPMS in naše univerze.


