
 
 

Študentski svet FL UM 

Mariborska cesta 7  

3000 Celje                   

                                                           Celje, 22. avgust 2019 

 

 

Začetek seje: 10:00 

Konec seje:  10:40 

 

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

______________________________________________________________________________ 

ki je potekala 22.8.2019  na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru 

 

Prisotni člani ŠS FL UM: Luka Herman, Vasja Omahne, Kristijan Brglez, Tadej Gračner, Vanja Pirš, 

Maja Slapar, David Strehar, Petra Urbanc, Špela Kovše,  Gregor Bratina 

 

Odsotni člani ŠS FL UM: Barbara Gradišnik, David Strehar, Samo Kumperščak, Leon Novakovič 

 

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 7. redne seje ŠS FLUM 

2. Potrditev in pregled zapisnika 6. redne seje ŠS FLUM 

3. Pregled dosedanjega dela ŠS FLUM in Tutorstva FLUM 

4. Nadaljnjo delo ŠS FLUM   

5. Pobude in predlogi 

6. Razno 

 

Sklep 1 

 

ŠS FLUM potrdi dnevni red 7. redne seje ŠS FLUM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Sklep 2 

 

ŠS FLUM potrdi zapisnik 6. redne seje ŠS FLUM iz dne 14.6.2018 

 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

Ad 6. Pregled dosedanjega dela ŠS FLUM in Tutorstva FLUM 

 

Prodekan za študentska vprašanja povzame in opiše aktivnosti in projekte, ki jih je ŠS FLUM in 

Tutorstvo FLUM izvedlo do meseca avgusta in poda mnenje glede izvedenih aktivnosti. Pove, da 

je odziv na strokovno ekskurzijo v tujino – München 2019 bil dobro sprejet in je presegel 

pričakovanja. Pove, da jih s pričetkom novega študijskega leta čakajo projekti, ki jih morajo 

izvesti in si želi 100 odstotne podpore in pomoči pri organizaciji in udeležbi pri projektih in vseh 

aktivnostih povezanih z njimi.  

 

Sklep 6 

/ 

 

Ad 7. Nadaljnjo delo ŠS FLUM 



 

Prodekan za študentska vprašanja pove, da je naslednji večji projekt tradicionalno Brucovanje 

Fakultete za logistiko in, da si želi ideje za izvedbo iger za Naj burca in Naj brucko. Omeni in svetuje, 

da se celotna promocija dogodka prične že na samih uvajalnih dnevih in s tem pridobimo večje število 

udeležencev na dogodku. Pri tem izpostvai, da je namen Brucovanja povezati tako bruce med seboj 

kot tudi povezati starejše kolege z njimi, da jim ob pričetku leta lažje in bodo na hodnikih fakultete 

bolj sproščeni odprti. Predlaga, da je brucovanje organizirano in izvedeno v mesecu novembru. 

 

Sklep 7 

/ 

 

Ad 8. Pobude in predlogi 

 

Prodekan za študentska vprašanja poda besedo članom ŠS FLUM. Pri tem se vsi strinjajo, da bomo 

razmislili o izvedbi iger za Brucovanje in, da bodo aktivno sodelovali pri izvedbi dogodka. 

 

Sklep 8 

/ 

 

Ad 9. Razno  

/  

Sklep 9 

/ 

 

 

Zapisnik sestavil: Luka Herman 

 

 

Luka Herman l.r 

Prodekan za študentska vprašanja 

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru 

 


