
 
 

Študentski svet FL UM 

Mariborska cesta 7  

3000 Celje                   

                                                           Celje, 15. april 2019 

 

 

Začetek seje: 11:00 

Konec seje:  12:00 

 

4. redna seja Študentskega sveta Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru 

______________________________________________________________________________ 

ki je potekala 15.4.2019  na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru 

 

Prisotni člani ŠS FL UM: Luka Herman, Samo Kumperščak, Vasja Omahne, Kristijan Brglez, Tadej 

Gračner, Vanja Pirš, Maja Slapar, David Strehar, Petra Urbanc, Špela Kovše, Leon Novakovič 

 

Odsotni člani ŠS FL UM: Barbara Gradišnik, Gregor Bratina 

 

Predsedujoči ŠS FL UM: Luka Herman, Prodekan za študentska vprašanja 

 

Ostali prisotni: / 

 

 

 

Luka Herman, prodekan za študentska vprašanja FL UM, pozdravi vse navzoče, preveri sklepčnost in 

ugotovi, da je študentski svet FL UM sklepčen. 

 

Luka Herman predstavi dnevni red. 



Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje ŠS FLUM 

2. Potrditev in pregled zapisnika 3. redne seje ŠS FLUM 

3. Obravnava in predlog za sofinanciranje strokovne ekskurzije v tujino München 

4. Obravnava in predlog za sofinanciranje izobraževalno – motivacijskega vikenda ŠS FLUM 

5. Obravnava in podaja mnenja o pedagoškem delu izr. Prof. dr. Romana Gumezja – Habilitacija 

6. Obravnava in podaja mnenja o pedagoškem delu izr. Prof. dr. Boruta Jereba - Habilitacija 

7. Pregled dosedanjega dela ŠS FLUM in Tutorstva FLUM 

8. Nadaljnjo delo ŠS FLUM   

9. Pobude in predlogi 

10. Razno 

 

Sklep 1 

 

ŠS FLUM potrdi dnevni red 4. redne seje ŠS FLUM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Sklep 2 

 

ŠS FLUM potrdi zapisnik 3. redne seje ŠS FLUM iz dne 14.3.2019 

 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

Ad 3. Obravnava in predlog za sofinanciranje strokovne ekskurzije v tujino München 

 

Prodekan za študentksa vprašanja predstavim program strokovne ekskurzije v tujino, ki se bo letos 

izvajala v Münchnu z namenom obiska Transportno-logističnega sejma 2019. Ker je za študente 

logistike pomembno in dobro, da vidijo sejem, ki temelji na njihovi stroki, je to smiselna in odlična 

priložnost, za starejše kolege, da se lahko seznanijo z podjetji, ki delujejo v logistični branži hkrati pa 

poudari, da si lahko kdo na licu mesta uredi in vzpostavi stike z namenom pridobitve in izvajanja 

prakse ali celo zaposlitve. V ta namen je potrebno sofinanciranje iz ŠS FLUM iz naslova E-gradiv v 

višini 3500,00 EUR. 

 



 

  

Sklep 3 

 

Študentski svet Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, potrdi sredstva za namen izvedbe in 

sofinanciranja strokovne ekskurzije v tujino v München z obiskom transportno – logističnega sejma, v 

višini 3500,00 EUR iz naslova E-GRADIV. 

 

Sklep je soglasno sprejet 

 

 

Ad 4. Obravnava in predlog za sofinanciranje izobraževalno – motivacijskega vikenda ŠS FLUM 

 

Prodekan za študentska vprašanja pove, da bodo tudi letos izvedli motivacijski vikend ŠS FLUM z 

namenom, da se člani študentskega sveta fakultete povežejo in bolje spoznajo. V ta namen bodo 

določeni člani uredili tudi aktivnosti in igre, ki bodo povezane s samim delovanje ŠS FLUM, ŠS UM, 

FLUM in UM. Namen je tudi povezovanje in druženje zato bomo organizirali tudi obisk 

adrenalinskega parka, raftinga in paintballa, saj te aktivnosti še dodatno povežejo in naučijo člane 

kako delovati v skupini. V namen izvedbe Izobraževalno-motivacijskega vikenda ŠS FLUM, ŠS FLUM 

potrdi sredstava iz naslova E-gradiv v višini 1100,00 EUR. 

  

Sklep 4 

 

Študentski svet Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, potrdi sredstva za namen izvedbe in 

sofinanciranja tradicionalnega izobraževalno – motivacijskega vikenda za člane ŠS FLUM in Tutorje 

FLUM v Osilnici, v višini 1100,00 EUR iz naslova E-GRADIV. 

 

Sklep je soglasno sprejet 

 

Ad 5. Obravnava in podaja mnenja o pedagoškem delu izr. Prof. dr. Romana Gumezja – Habilitacija 

 

Prodekan za študentska vprašanja prebere prošnjo, ki jo je prejel po pošti. Priostnim članom 

študentskega sveta prebere prošnjo za podajo mnenja v postopku izvolitve v naziv za kandidata izr. 

Prof. dr. Romana Gumzeja. Prebere, da je kandidat oddal popolno vlogo za izvolitev v naziv docent za 



področje: »organizacija in management«. Predstavi rezultate opravljenih študentskih anket in odpre 

razpravo. 

 

Sklep 5 

 

Študentski svet Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, daje pozitivno mnenje o pedagoškem delu  

Izr. Prof. dr. Roman Gumzeju. 

 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

 

 

Ad 6. Obravnava in podaja mnenja o pedagoškem delu izr. Prof. dr. Boruta Jereba – Habilitacija 

 

Prodekan za študentska vprašanja prebere prošnjo, ki jo je prejel po pošti. Priostnim članom 

študentskega sveta prebere prošnjo za podajo mnenja v postopku izvolitve v naziv za kandidata izr. 

Prof. dr. Boruta Jereba. Prebere, da je kandidat oddal popolno vlogo za izvolitev v naziv rednega 

profesorja. Predstavi rezultate opravljenih študentskih anket in odpre razpravo. 

 

 Sklep 6 

 

Študentski svet Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, daje pozitivno mnenje o pedagoškem delu 

izr. Prof. dr. Borotu Jerebu. 

Sklep je soglasno sprejet 

 

Ad 7. Pregled dosedanjega dela ŠS FLUM in Tutorstva FLUM 

/ 

Sklep 7 

/ 

 

Ad 8. Nadaljnjo delo ŠS FLUM 

/ 

Sklep 8 

/ 



 

Ad 9. Pobude in predlogi 

/ 

Sklep 9 

/ 

 

Ad 10. Razno  

/  

Sklep 10 

/ 

 

 

Zapisnik sestavil: Maja Slapar 

 

 

Luka Herman l.r 

Prodekan za študentska vprašanja 

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru 

 


