
 

 

Študentski svet FL UM 

Mariborska cesta 7  

3000 Celje                   

                                                           Celje, 29. september 2021 

 

 

Začetek seje: 9:00 

Konec seje:  9:35 

 

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

______________________________________________________________________________ 

ki je potekala 28.9.2021  preko MS teamsov 

 

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

Drečnik 

 

Odsotni člani ŠS FL UM: Linda Luršak, Tadej Gračner, Samo Kumperščak, Jernej Jereb, 

 

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

 

Ostali prisotni: Maja Fošner 

 

 

 

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 8. redne seje ŠS FLUM 

2. Pregled zapisnikov 

3. Brucovanje 

4. Pregled dosedanjega dela ŠS FLUM in Tutorstva FLUM 

5. Nadaljnjo delo ŠS FLUM in Tutorstva 

6. Razno 

7. Habilitacija 

 

Ad.1 Potrditev dnevnega reda 8. redne seje ŠS FLUM 

Prodekan za študentska vprašanja predstavi dnevni red. Vsem 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 8. redne seje ŠS FLUM. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

 

 

Ad 2. Pregled Zapisnikov 

Študentski svet pregleda zapisnik 7 redne in 4 izredne seje. Na zapisnike ni bilo pripomb. 

 

Sklep 2 

ŠS FLUM potrdi zapisnik 7 redne in 4 izredne seje. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Ad 3. Brucovanje 

Prodekan pove, da je potrebno v naslednjem mesecu organizirati brucovanje. Zaradi problemov s 

prostorom, predlaga da bi se letos brucovanje organiziralo v Mariboru. Predsedujoči prav tako pove, 

da se je pogovarjal s prodekani za študentska vprašanja iz EFP, FERI in PF. Prodekan pove vsem 

prisotnim, da se mu ideja o skupnem brucovanju zdi odlična zamisel, da lahko vsi bruci poleg sošolcev 

spoznajo bruce ostalih fakultet. Prav tako naznani, da bodo s skupnim brucovanje stroški nižji. 

Predstavnica 3. letnikov pove, da se njej ideja zdi super in da upa, da se bo brucovanja udeležilo 



veliko študentov. Enako mnenje podajo namestnica  3. letnikov, predstavnica in namestnica 2 

letnikov.  

 

 

Ad 4. Pregled dosedanjega dela ŠS 

Prodekan vpraša, če so člani ŠS dobili kakšna vprašanja s strani študentov. Na vprašanje odgovori 

predstavnica drugih letnik, ki pove, da so bile manjše težave, ki so bile hitro rešene. Ostali se vzdržijo. 

 

Ad 5. Nadaljnje delo ŠS FLUM in Tutorstva 

Predsedujoči prosi člane študentskega sveta FL, da promovirajo med bruci Brucovanje in da 

pomagajo pri sami promociji. Člani se prav tako dogovorijo za datum prodaje kart ter ceno. 

 

 

Ad 6. Razno 

Prodekan za študentska vprašanja pove ostalim prisotnim, da je potrebno imenovati koordiantorja 

za šport. Ker ni bilo podane nobene prijave s strani študentov, predlaga vodja tutorjev, da bi to 

funkcijo ponovno prevzel prodekan za študentska vprašanja FL. Prodekan predlaga naslednji sklep: 

 

Sklep 3 

Študentski svet Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, imenuje Svena Rošerja za koordinatorja za 

šport za študijsko leto 2021/2022. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

 

 

Ad 7. Habilitacija 

 

 

Habilitacijski postopek. Točka je zaprta za javnost. 

 

 

 

 

Seja se zaključi. 

Zapisnik sestavil: Sven Rošer 



 

 

Sven Rošer 

Prodekan za študentska vprašanja 

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru 


