
 

 

Študentski svet FL UM 

Mariborska cesta 7  

3000 Celje                   

                                                           Celje, 15. januar 2021 

 

 

Začetek seje: 20:30 

Konec seje:  21:20 

 

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

______________________________________________________________________________ 

ki je potekala 11.1.2021  preko MS teamsov 

 

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

Drečnik, Jernej Jereb, Samo Kumperščak, Tadej Gračner 

 

Odsotni člani ŠS FL UM: Linda Luršak 

 

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 zapisnikov konstitutivnih sej ŠS FLUM 

3. Pregled končnega finančnega poročila o izvajanju programa dela ŠS FLUM 

4. Pregled dosedanjega dela ŠS FLUM in Tutorstva FLUM 

5. Razno 

 

Sklep 1 

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

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Sklep 2 

ŠS FLUM potrdi zapisnik konstitutivnih sej ŠS FLUM. 

 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

Ad 3. Pregled končnega finančnega poročila o izvajanju programa dela ŠS FLUM 

 

Prodekan za študentska vprašanja predstavi ostalim članom celotno končno finančno poročilo o 
izvajanju programa dela ŠS FLUM. Prodekan za študentska vprašanja da ostalim članom možnost za 

pripombe/dodatna vprašanja, na katera se nobeden ni odzval. Predsedujoči nato pozove ostale člane 
na glasovanje naslednjega sklepa: 

 

 

Sklep 3.  

Študentski svet fakultete za logistiko Univerze v Mariboru ugotavlja, da sta Končno vsebinsko in 

finančno poročilo o realizaciji izvedenega programa ŠS FLUM in Priloga seznama računov za leto 2020 

ustrezna. 

  

Sklep je soglasno sprejet 

 

 

 

 

 



Ad 4. Pregled dosedanjega dela ŠS FLUM in Tutorstva FLUM 

 

/ 

 

 

 

Ad 5. Razno 

Prodekan za študentska vprašanja pove vsem članom da bo potrebno v naslednjih dneh oddati poziv 

za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic Univerze v Mariboru 

za leto 2021. Člane naprosi, naj premislijo katere stvari bi bilo še potrebno izvesti v novem letu in naj  

ideje posredujejo preko maila oz. jih zapišejo v skupino na MS TEAMS. 

 

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

naslednjih dneh potrebno še izvesti izredno sejo. 

 

Seja se zaključi. 

 

Zapisnik sestavil: Sven Rošer 

 

 

Sven Rošer 

Prodekan za študentska vprašanja 

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru 


