
 

 

Študentski svet FL UM 

Mariborska cesta 7  

3000 Celje                   

                                                           Celje, 23. januar 2021 

 

 

Začetek seje: 20:30 

Konec seje:  20:50 

 

1. izredna seja Študentskega sveta Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru 

______________________________________________________________________________ 

ki je potekala 22.1.2021  preko MS teamsov 

 

Prisotni člani ŠS FL UM: Sven Rošer, Vita Boršič, Neja Gracej, Brina Slekovec, Kristjan Drečnik, Jernej 

Jereb, Tadej Gračner 

 

Odsotni člani ŠS FL UM: Linda Luršak, Katarina Fevžer, Samo Kumperščak 

 

Predsedujoči ŠS FL UM: Sven Rošer, Prodekan za študentska vprašanja 

 

Ostali prisotni: / 

 

 

 

Sven Rošer, prodekan za študentska vprašanja FL UM, pozdravi vse navzoče, preveri sklepčnost in 

ugotovi, da je študentski svet FL UM sklepčen. 

 

Sven Rošer predstavi dnevni red. 



Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 1. redne seje ŠS FLUM 

2. Pregled poziva za sofinanciranje stroškov delovanja in programa dela študentskega sveta 

fakultete za logistiko za leto 2021 

 

Sklep 1 

ŠS FLUM potrdi dnevni red 1. izredne seje ŠS FLUM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Ad 2. Pregled poziva za sofinanciranje stroškov delovanja in programa dela študentskega 

sveta fakultete za logistiko za leto 2021. 

 

Predsedujoči predstavi ostalim članom študentskega sveta fakultete za logistiko celotni program in 
plan za sofinanciranje stroškov in delovanja ŠS FLUM. Prav tako poudari da je upošteval želje članov, 

katere so člani predhodno izrazili na kratkem sestanku, ki je potekal 5 dni pred sejo. Prodekan še 
pove da je plan dela mogoče izvesti virtualno kot tudi fizično, v primeru da se fakultete odprejo.  

 

Sklep 2 

Študentski svet fakultete za logistiko Univerze v Mariboru ugotavlja, da je poziv za sofinanciranje 

stroškov delovanja in program dela študentskega sveta fakultete za logistiko za leto 2021 ustrezen. 

 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

Prodekan za študentska vprašanja se zahvali vsem članom za prisotnost in jim pove da bo v 

naslednjih dneh potrebno še izvesti dopisno sejo. 

 

Seja se zaključi. 

 

Zapisnik sestavil: Sven Rošer 

 

 

Sven Rošer 

Prodekan za študentska vprašanja 

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru 


