
 

 

Študentski svet FL UM 

Mariborska cesta 7  

3000 Celje                   

                                                           Celje, 13. marec 2021 

 

 

Začetek seje: 10:00 

Konec seje:  11:20 

 

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

______________________________________________________________________________ 

ki je potekala 12.3.2021  preko MS teamsov 

 

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

Drečnik, Tadej Gračner, Samo Kumperščak, Jernej Jereb, 

 

Odsotni člani ŠS FL UM: Linda Luršak 

 

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

 

Ostali prisotni: prof. Maja Fošner, prof. Borut Jereb 

 

 

 

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 3. redne seje ŠS FLUM 

2. Predstavitev kandidatov za dekana fakultete in podaja mnenja 

3. Pregled zapisnikov 

4. Po-izpitni dogodek 

5. Potrditev samoevalvacijskega poročila 2019/2020 

6. Pregled dosedanjega dela ŠS FLUM in Tutorstva FLUM 

7. Nadaljnjo delo ŠS FLUM in Tutorstva 

8. Razno 

 

Ad.1 Potrditev dnevnega reda 3. redne seje ŠS FLUM 

Prodekan za študentska vprašanja predstavi dnevni red. Ostalim članom da možnost da 

dodajo še kakšen dodatni predlog oz. dodatno točko. Na omenjeno se nobeden ni odzval. 

Sprejme se naslednji sklep: 

 

Sklep 1 

ŠS FLUM potrdi dnevni red 3. redne seje ŠS FLUM. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Ad.2 Predstavitev kandidatov za dekana fakultete in podaja mnenja 

Predsedujoči pove, da bosta oba kandidata imela na razpolago 10 minut za svojo predstavitev. Po 

obeh predstavitvah bodo lahko člani študentskega sveta Fakultete za Logistiko postavili vprašanja 

kandidatoma. Prodekan za študentska vprašanja preda besedo prvi kandidatki prof. Maji Fošner. Ko 

prof. Maja Fošner zaključi svojo predstavitev, se prodekan za študentska vprašanja zahvali in preda 

besedo prof. Borutu Jerebu. Po predstavitvi prof. Boruta Jereba, se predsedujoči zahvali in da besedo 

članom, kateri postavijo vprašanja obema kandidatoma. Oba kandidata odgovorita na zastavljena 

vprašanja. Ko vprašanj ni več se prodekan za študentska vprašanja zahvali obema kandidatoma in ju 

prosi da zapustita sejo.  

 

Študentski svet poda mnenja za oba kandidata in sprejme naslednja sklepa: 

 

Sklep 2.1 

Študentski svet fakultete za logistiko daje pozitivno mnenje red. prof. dr. Maji Fošner, pri kandidaturi 

za dekana. 

Sklep je soglasno sprejet. 



Sklep 2.2 

Študentski svet fakultete za logistiko daje pozitivno mnenje red. prof. dr. Borutu Jerebu, pri kandidaturi 

za dekana. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

Ad 3. Potrditev samoevalvacijskega poročila za leto 2019/2020 

Predsedujoči predstavi članom ŠS FLUM samoevalvacijsko poročilo za leto 2019/2020. Članom pove, 

da sta pri pisanju poročila pomagali članici ŠS FL. Prodekan da možnost ostalim članom, da podajo 

kakšno pripombo. Pripomb ni bilo. Prodekan predlaga naslednji sklep: 

 

 

Sklep 3 

Študentski svet fakultete za logistiko daje soglasje in potrjuje samoevalvacijsko poročilo FL UM za leto 

2019/2020. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

Ad 4. Po-izpitni dogodek 

Predsedujoči pove ostalim članom, da dogodek ni bil izveden v tem mesecu, saj je bilo zanimanje zanj 

zelo slabo. Ostalim članom pove da bi bilo dobro da se dogodek planira v naslednjih mesecih. Ostali 

člani pritrdijo. 

 

Ad 5. Pregled dosedanjega dela ŠS FLUM in Tutorstva FLUM 

Člani komisij, povedo, kaj se je na posameznih komisijah dogajalo. Vodja tutorjev poda kratek opis 

dela tutorjev v mescu Februarju.  

 

Ad. 6. Nadaljnjo delo ŠS FLUM in Tutorstva FLUM 

Predsedujoči pove, da bodo v naslednjih mesecih izvedli dogodek »Po-izpitni žur« in »Motivacijski 

vikend«, v kolikor bo to le mogoče. Prav tako da ostalim članom možnost da si do naslednje seje 

izberejo aktivnosti, katere bi želeli videti, da se izvedejo na Motivacijskem vikendu.  

 

Ad. 7. Razno 

/ 

 

 

Seja se zaključi. 



Zapisnik sestavil: Sven Rošer 

 

 

Sven Rošer 

Prodekan za študentska vprašanja 

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru 


