Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

Celje, 31. 5. 2016
Številka 65/16/DMA

ZAPISNIK
29. redne seje Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru,
dne 30. 5. 2016
Seja Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je bila 30. 5. 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. Tomaž Kramberger
- izr. prof. dr. Irena Gorenak,
- izr. prof. dr. Borut Jereb,
- prof. dr. Tone Lerher,
- prof. dr. Iztok Potrč,
- izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša.
Odsotni člani Senata FL UM: doc. dr. Matjaž Knez, Anja Dolinar, Sara Salamun, Luka Herman.
Ostali prisotni: 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 28. redne in 8. dopisne seje Senata FL UM;
2. Predlogi Komisije za študijske zadeve FL UM;
3. Habilitacije;
4. Doktorske disertacije;
5. Imenovanje tajnika FL UM;
6. Gostujoči strokovnjaki;
7. Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta korektivnih ukrepov;
8. Programski svet FL UM;
9. Prošnje zaposlenih;
10. Razno.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP ŠT. 1:
Senat Fakultete za logistiko UM sprejme dnevni red 29. redne seje Senata Fakultete za logistiko UM.

Ad1) Pregled zapisnika ter poročilo o izvršitvi sklepov 28. redne in 8. dopisne seje Senata FL UM
Damjana Medved Arbeiter je poročala o izvršitvi sklepov. Vsi sklepi redne in dopisne seje so izvršeni.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 2:
Senat FL UM sprejme poročilo o izvršitvi sklepov ter potrjuje zapisnik 28. redne in 8. dopisne seje
Senata FL UM.

Ad 2) Predlogi KŠZ FL UM
Prof. dr. Maja Fošner je predstavila sklepe, ki jih je KŠZ FL UM sprejela na 20. redni seji KŠZ FL UM.
Dodatno je povedala, da so se pričele aktivnosti za pripravo kadrovskega načrta za prihodnje študijsko
leto. Ponovno je pozvala vse predstojnika kateder, da do 10. 6. 2016 pošljejo svoje predloge izvajalcev,
ki jih bomo združili v skupne dokument. KŠZ FL UM je sprejela izhodišča za pripravo kadrovskega načrta,
in predlagala število skupin pri vajah, in sicer:
- na visokošolskem strokovnem študijskem programu:
1. letnik 3 skupine,
2. letnik 2 skupine,
3. letnik 1 skupina.
- na univerzitetnem študijskem programu:
1. letnik 1 skupina,
2. letnik 1 skupina,
3. letnik 1 skupina.
- na magistrskem študijskem programu:
1. letnik 1 skupina,
2. letnik 1 skupina,

Dekan je povedal, da se pripravlja sistem spremembe plačevanja pedagoških ur in sicer tako, da se bo
plačilo za uro ponderiralo glede na število študentov. Glede kadrovskega načrta je povedal, da je ta do
zadnjega trenutka, ko je še mogoč vpis in še ni znano končno število študentov, predpostavka. Najprej
bomo zagotavljali ure in delo našim zaposlenim.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da letos beležimo upad prijavljenih kandidatov na VS in na UN
študijski program na VS iz 65 na 61 in UN iz 28 na 15.
Dekan je povedal, da nam pada tudi vpis na MAG študijski program.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da bi bilo potrebno razlikovati višje šole od fakultet in univerze.
Prof. dr. Tone Lerher je predlagal, da določimo krizno skupino, ki bo začela dvigovati nivo predstavitve
FL po srednjih šolah.
Dekan je povedal, da že zdaj delamo vse, kar je mogoče.
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Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da smo narediti anketo, v kateri so bili kot najboljša promocija FL
prepoznani študenti in bivši študenti FL.
Prof. dr. Iztok Potrč je vprašal po številu vpisanih študentov lani. Prof. dr. Maja Fošner je odgovorila s
podatki.
Prof. dr. Tone Lerher je povedal, da je 30 vpisanih študentov številčno ustrezno, zaskrbljujoč pa je
padec.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da smo ogromno naredili na marketingu, promociji, še več pa lahko
naredimo na kakovosti študija.
Dekan je povedal, da je velika teža na Facebooku, naredili pa bomo tudi LinkedIn skupino FL.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da če izhajamo iz tega, kar je povedala prof. dr. Maja Fošner,
moramo delati na kakovosti in atraktivnosti programov.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je vprašal, kaj je to atraktivnost.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da največ naredimo s tem, ko študente peljemo po podjetjih.
Dekan je povedal, da bo vsak asistent in profesor dobil najmanj eno podjetje, s katerimi bo delal.
Povedal je o aktivnostih Slovenske vojske za sodelovanje in izrazil dvom v uspešnost pogovorov. Meni,
da bi k atraktivnosti študija pripomogli strokovnjaki iz tujine, kar pa seveda stane.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da moramo zdefinirati, kaj atraktivnost pomeni, določiti
korake, nato pa jih reševati. Atraktivnost bomo povečali, če bomo imeli bolj resen študij, če bomo
študentom lahko ponudili službe v podjetjih, če se bomo pojavljali v medijih kot strokovnjaki iz svojega
področja in če bomo imeli laboratorije.
Dekan je povedal, da se atraktivnost zagotavlja skozi laboratorije in lastne raziskave. Načrtujemo nakup
električnega vozila Twizzy, ki ga bomo financirali iz lastnih virov in bo del laboratorijske opreme FL.
Povedal je, da službena potovanja zaposlenih niso brez namena, v Srbiji smo se trdo pogajali glede
izvajanja programa v Bujanovcu, mi smo šli študentom na roke, nato pa smo izvedeli, da EF Subotica v
Bujanovcu nima akreditiranega magistrskega študija. Velike možnosti za sodelovanje se nam odpirajo v
Skopju in tudi v Banji Luki, če si seveda to tudi želimo. Dolgoročno ne bomo obstali, če ne bomo imeli
dodatnih virov sredstev. Povedal je, da je bila zoper njega vložena anonimna prijava na policijo in
zagotovil, da očitki ne držijo in da v ničemer ne ogrožajo Fakultete za logistiko ali zaposlenih, kljub temu
pa bi publiciranje tega lahko imelo negativne učinke.
Prof. dr. Iztok Potrč je povedal, da ima nekaj podjetij, ki bi zaposlile naše diplomante.
Dekan je povedal, da je na spletu potrebno okrepiti informacije o aktualnih dogodkih, novicah, uvesti
rubriko »posamezniki se predstavijo«.
Prof. dr. Tone Lerher je ocenil, da si tudi UN študenti želijo prakse.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je vprašala, zakaj UN študenti ne morejo opravljati prakse.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predlagal, da se praksa za UN študente vključi v IRD.
Dekan je povedal, da študenti želijo vaje in prakso v podjetjih.
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Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da smo imeli zainteresirane UN študente, ki so želeli opravljati
prakso in smo jim to tudi omogočili. Razlika je samo v tem, da ima UN študent v prilogi k diplomi to
vpisano kot nekaj dodatnega.
Dekan je pozval vse člane Senata FL UM, da se organizirajo in študentom, ki je to želijo, omogočijo
dostop do prakse.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da lahko študenti v okviru IRDja izbirajo med prakso v
podjetju ali raziskovalnim delom s profesorjem.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 3
Prošnje za napredovanje v višji letnik, podaljšanje absolventskega staža (ABS) ter ponavljanje letnika
za vpis v študijsko leto 2016/2017 se lahko vložijo najkasneje do 5. septembra 2016.
Prošnje, ki bodo vložene po izteku roka, ki je določen s tem sklepom, se s sklepom zavržejo.
SKLEP 4
Prošnje za evidenčni vpis – osebe brez statusa oddajo na KŠZ od 1. 10.2016 dalje.

Ad 3) Habilitacije
3.1. Matjaž Marovt
Dekan je povedal, da je kandidat mag. Matjaž Marovt vložil vlogo za izvolitev v naziv višji predavatelj za
predmetno področje Logistika (družboslovje). Za nadaljevanje postopka je potrebno imenovati
poročevalce. Dekan je predlagal poročevalce in povedal, da ima kandidat v četrtek, 2. 6. 2016
preizkusno predavanje.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 5
Senat FL UM imenuje komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev mag.
Matjaža Marovta za izvolitev v naziv višji predavatelj za predmetno področje Logistika
(družboslovje) v sestavi:
1. dr. Bojan Rosi, FL UM, redni profesor za predmetno področje Logistika (družboslovje),
predsednik komisije;
2. dr. Matjaž Knez, FL UM, docent za predmetno področje »Logistika (družboslovje) (do 29. 9.
2018), član;
3. dr. Vojko Potočan, EPF UM, redni profesor za predmetno področje Poslovna organizacija in
Splošni management, član;
4. dr. Borut Jereb, FL UM, izredni profesor za predmetno področje Logistika (družboslovje) (do
28. 9. 2019), dodatni član;

Ad 4) doktorske disertacije
Prodekan izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predstavil sklepe KZRZ FL UM:
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4.1. Walleed Rashad
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predstavil Poročilo komisije za oceno teme doktorske disertacije
kandidata Walleeda Rashada.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 6
Senat Fakultete za logistiko potrdi poročilo o oceni primernosti prijavljene teme doktorske disertacije
kandidata Waleeda Rashada, s predlaganim naslovom: A framework for managing future supply
chains trends: utilization of lean, agile and leagile strategies, pod mentorstvom doc. dr. Zlatka
Nedelka in somentorstvom red. prof. dr. Vojka Potočana.
4.2. mag. Janez Žirovnik
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je predstavil predlog KZRZ za imenovanje komisije za oceno doktorske
disertacije kandidata mag. Janeza Žirovnika z naslovom: Procesni model presojanja posegov
obveščevalnih služb v komunikacijsko zasebnost kot logistični izziv.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da je mag. Janez Žirovnik okrožni sodnik na Okrožnem
sodišču v Mariboru. Zaslužni profesor dr. Albin Igličar je soavtor prve slovenske ustave in naloga je
korektno napisana. Povedala je, da so na katedri za vojaško logistiko dokazali, da ne spustijo kandidatov,
ki nimajo pogojev.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je povedal, da kljub temu, da zanj niso veljali poostreni kriteriji za oddajo
doktorske naloge, mag. Žirovnik ta pogoj izpolnjuje.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 7
Senat Fakultete za logistiko imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije kandidata mag. Janeza
Žirovnika, z naslovom: Procesni model presojanja posegov obveščevalnih služb v komunikacijsko
zasebnost kot logistični izziv, v sestavi:
1. izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, FL UM, predsednica,
2. red. prof. dr. Iztok Podbregar, FL UM, mentor,
3. zaslužni prof. dr. Albin Igličar, PF UL, član.

Ad 5) Imenovanje tajnika Fakultete za logistiko
Dekan je povedal, da je v skladu z navodilom UM sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta
Tajnik FL UM. Razpis je bil objavljen na Zavodu RS za zaposlovanje ter na spletni strani FL in UM.
Na objavljeni razpis smo prejeli 23 prošenj.
Dekan je povedal, da predlaga, da se za tajnika FL UM za novo mandatno obdobje imenuje Damjana
Medved Arbeiter in predlagal Senatu FL UM, da poda soglasje k predlogu za imenovanje kandidatke za
naslednje mandatno obdobje.
Prof. dr. Iztok Potrč je podprl kandidaturo in predlog dekana.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
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SKLEP 8
Senat FL UM daje soglasje k imenovanju kandidatke Damjane Medved Arbeiter za tajnika
Fakultete za logistiko UM za mandatno dobo od 1. 8. 2016 dalje.

Ad 6) Gostujoči strokovnjaki
6.1. Predlog za podelitev naziva gostujoči strokovnjak Žanu Polcu
Izr. prof. dr. Darja Topolšek je v skladu s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči
strokovnjak št. A 6/2006-51 MT predlagala Senatu FL UM, da dodeli kandidatu Žanu Polcu interni naziv
gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri izvedbi študijskih programov Fakultete za logistiko.
Kandidat je skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak št. A
6/2006-51 MT v okviru predavanj izvedel predavanja pred študenti pri predmetu Transportna logistika
(UN). Na predavanja je bil povabljen tudi predstavnik Študentskega sveta FL UM, ki je med študenti
izvedel ankete.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 9
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli Žanu Polcu interni naziv gostujoči strokovnjak Fakultete za
logistiko za dobo dveh let.

6.2. Predlog za podelitev naziva gostujoči strokovnjak doc. dr. Matjažu Štoru
Prof. dr. Bojan Rosi je v skladu s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči
strokovnjak št. A 6/2006-51 MT predlagal Senatu FL UM, da dodeli kandidatu doc. dr. Matjažu Štoru
interni naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri izvedbi študijskih programov Fakultete za logistiko.
Kandidat je skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak št. A
6/2006-51 MT v okviru predavanj izvedel predavanja pred študenti pri predmetu Obvladovanje
vrednostne verige v logistiki (MAG). Na predavanja je bil povabljen tudi predstavnik Študentskega sveta
FL UM, ki je med študenti izvedel ankete.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 10
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli doc. dr. Matjažu Štoru interni naziv gostujoči strokovnjak
Fakultete za logistiko za dobo dveh let.

6.3. Predlog za podelitev naziva gostujoči strokovnjak kontraadmiralu Renatu Petriču
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je v skladu s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva
gostujoči strokovnjak št. A 6/2006-51 MT predlagala Senatu FL UM, da dodeli kandidatu kontraadmiralu
Renatu Petriču interni naziv gostujoči strokovnjak za sodelovanje pri izvedbi študijskih programov
Fakultete za logistiko.
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Kandidat je skladno s Pravilnikom za pridobitev in uporabo internega naziva gostujoči strokovnjak št. A
6/2006-51 MT v okviru predavanj izvedel predavanja pred študenti 2. letnika MAG študijskega
programa. Na predavanja je bil povabljen tudi predstavnik Študentskega sveta FL UM, ki je med študenti
izvedel ankete.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 11
Senat Fakultete za logistiko UM dodeli kontraadmiralu Renatu Petriču interni naziv gostujoči
strokovnjak Fakultete za logistiko za dobo dveh let.

Ad 7) Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta korektivnih ukrepov
V skladu z navodilom in dopisom rektorja UM z dne 20 4. 2016 je KOK FL UM pripravila poročilo o
uresničevanju akcijskega načrta korektivnih ukrepov in poročilo o izvajanju aktivnosti za izboljšanje
delovanja UM. Damjana Medved Arbeiter je predstavila vmesno poročilo o uresničevanju akcijskega
načrta korektivnih ukrepov za študijsko leto 2015/2016 FL UM in izpolnjen obrazec s podatki o
uresničevanju načrtov za izboljšanje delovanja članic za FL.
Dekan je povedal, da v ponedeljek, 4. 7. 2016 pričakujemo obisk prorektorice dr. Lučke Lorber na temo
kakovosti, za kar je potrebno, da so prisotni vsi zaposleni.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 12
Senat FL UM potrdi poročilo o uresničevanju akcijskega načrta korektivnih ukrepov in poročilo
o izvajanju aktivnosti Fakultete za logistiko za izboljšanje delovanja UM.

Ad 8) Programski svet FL UM
Izr. prof. dr. Borut Jereb je predstavil predlog skupine za pripravo izhodišč za delo programskega sveta
FL UM, predstavil predlog pravilnika, ki je v gradivu in Senatu FL UM predlagal sprejem pravilnika. S
pripravo izhodišč in osnutka pravilnika je skupina tudi zaključila svoje delo, ki ji je bilo naloženo s
sklepom Senata FL UM.
Prof. dr. Maja Fošner je povedala, da je do 1. 10. 2016 potrebno poročati UM. Predlagala je, da se do
septembra izvolijo člani in da programski svet začne delovati.
Dekan je povedal, da iščemo kandidate za člane programskega sveta.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 13
Senat FL UM potrdi Pravilnik o sestavi in delovanju programskega sveta FL UM.

Ad 9) Prošnje zaposlenih
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9.1. Prošnja izr. prof. dr. Boruta Jereba
Dekan je povedal, da je izr. prof. dr. Borut Jereb je vložil prošnjo za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za
dopolnilno delo na FL UM za izvajanje projekta RECOAUD za čas od 1. 6. 2016 do 15. 7. 2016 v obsegu
10% polnega delovnega časa in v času od 16. 7. 2016 do 30. 11. 2016 v obsegu 20% polnega delovnega
časa in predlagal, da predstavi svoj predlog.
Izr. prof. dr. Borut Jereb je povedal, da delamo projekt TEMPUS, v okviru katerega ni prejel nobenih
plačil (razen 300 EUR), podobno tudi doc. dr. Matjaž Knez in asist. Tina Cvahte. Predlagal je, da se mu
plačajo sredstva v višini ene plače, kar je s predlogom za sklenitev pogodbe za dopolnilno delo tudi
izvedljivo.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je vprašal, ali je glede na pravila projekta to mogoče, če je mogoče, je
to v redu, saj bi to bil nek precedens.
Damjana Medved Arbeiter je povedala, da je po informacijah iz projektne pisarne to v skladu s pravili
projekta.
Dekan je povedal, da gre za zahteven projekt, od katerega so odstopili številni partnerji.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 14
Senat FL UM soglaša, da izr. prof. dr. Borut Jereb za izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela na
Fakulteti za logistiko UM sklene pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo v obsegu 10 % polnega
delovnega časa za čas od 1. 6. 2016 do 15. 7. 2016 in v obsegu 20 % polnega delovnega časa od 16. 7.
2016 do 30. 11. 2016.

9.2. Prošnja lekt. Asist. mag. phil Sare Orthaber
Lekt. Asist. mag. phil Sara Orthaber je vložila prošnjo za sklenitev avtorske pogodbe z rektoratom UM
za prevod slovenskega besedila v angleški jezik.
Dekan je povedal, da nima nič proti, izrazil pa je skrb, ali ima Sara Orthaber glede na svoje obremenitve
čas za dodatno delo. Ko smo na FL potrebovali prevod manjšega teksta, tega ni zmogla.
Prof. dr. Iztok Potrč je vprašal, kakšen je obseg tega dela.
Izr. prof. dr. Irena Gorenak je povedala, da ne vidi težav, če bo delavka to naredila v času letnih počitnic
ali med svojim dopustom, ne sme pa to vplivati na izvajanje njenih delovnih obveznosti.
Senat FL UM je soglasno sprejel:
SKLEP 15
Senat FL UM poziva lekt. asist. mag. phil. Sara Orthaber, da svojo prošnjo za izdajo soglasja za sklenitev
avtorske pogodbe z rektoratom UM za prevod slovenskega besedila v angleški jezik dopolni vlogo s
podatki o predvidenem obsegu dela in potrebnem času.
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Ad 9) Razno
Dekan je povedal, da bodo osnutek kadrovskega načrta najprej pripravili predstojniki kateder, glede na
spremembe pa bomo okrepili stik s partnerji iz gospodarstva in delodajalci. Okrepili bomo delovanje
naše projektne pisarne, tako da jo bomo preselili v veliko pisarno zraven dekanata, Nini Vrečko pa se
bosta pridružili Valerija Kotnik, ki ima zelo dobre kontakte s podiplomskimi študenti in Darja Kukovič.
Pregledali bomo delovne obremenitve tudi ostalih delavcev v strokovnih službah in pripravili potrebne
ukrepe.
Glede kakovosti je dekan povedal, da bomo za sodelovanje zaprosili prof. dr. Francija Čuša in
prorektorja prof. dr. Marka Jesenška.
Potrebno je racionalizirati poslovanje – kilometrine ni več, razen iz sredstev projektov. Vsa službena
potovanja se opravijo samo s soglasjem predstojnika katedre, tudi za udeležbo na ERASMUS izmenjavi,
za nepedagoške delavce pa s soglasjem tajnika fakultete. Ves denar, ki ga uporabljamo za IRD, je
fiktiven, saj sistemskega vira za to nimamo. Vir iz šolnin za izredni študij in za e-gradiva pa je upadel.
Dekan je glede spremembe pogojev za promocijo kandidatov iz vojaške katedre povedal, da smo na
tem delu vsi padli in da bo potrebno to popraviti. Napake so bile storjene v preteklosti, zato je bila s
spremembo pogojev za promocijo dopuščena ta izjema, v bodoče pa tega ne bo več.
Izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša je povedala, da vse to razume, da pa želi, da gre v zapisnik, da je katedra
za vojaško logistiko že dokazala, da če gre za strogo vojaške vsebine, ni revij za objave. Eno leto in 2
meseca sklep o spremembi kriterijev za promocijo ni bil posredovan na UM, če bi ga takrat poslali, bi
lahko že takrat dobili negativno mnenje, brez da bi imeli težave z mag. Krapežem. Članek, ki ga je
predložil mag. Krapež, nima nobene zveze z vojaško logistiko. Krapež bi imel vso pravico tožiti FL.
Povedala je, da ona ni padla na izpitu, sama je doktorirala na vojaški katedri.
Dekan je povedal, da smo imeli na rektoratu sestanek glede klasifikacije študijskih programov FL po
KLASIUSu. Uvrstili nas bodo pod šifro 10.8.8., kar nas uvršča med storitve v okviru tehnike.
Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger je glede sklepa Senata FL o primerjavi študijskih programov FL s
standardi povedal, da ga je Tea Vizinger seznanila s tem, da je v skupini težnja po zmanjšanju števila ur
matematike. Povedal je, da to ni dopustno, saj so naši diplomanti inženirji.
Dekan je povedal, da to ni njihova naloga, oni morajo narediti primerjavo.
Seja je bila končana ob 13.45.

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