Klasifikacijski znak 037
Maribor, 30. 11. 2021

ZAPISNIK

9. izredne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v
torek, 30. novembra 2021, ob 20.00 uri
v okolju MS Teams.

Prisotni člani ŠS FS:
Andreja Kumer, Peter Škrilec, Jaka Praper, Gorazd Sladič, Gorazd Stolec
Opravičeno odsotni člani ŠS FS:
Jaka Perme, Rok Antolin, Luka Ferlič
Ostali prisotni:
Primož Šajher

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda.
2. Izvedba nadomestnih volitev v ŠS UM.
3. Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku izvolitve v naziv asistent za kandidata Boštjan
RAZBORŠEK.
4. Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku izvolitve v naziv izredna profesorica za kandidatko izr.
prof. dr. Nataša VUJICA HERZOG.

Andreja Kumer, prodekanja za študentska vprašanja in predsedujoča Študentskemu svetu Fakultete za
strojništvo Univerze v Mariboru (v nadaljevanju ŠS FS UM), je pozdravila navzoče in preverila
sklepčnost.
Seja je bila glede na udeležbo 5 od 8 članov ŠS FS UM, sklepčna.

Ad 1:
Potrditev dnevnega reda
Sklep 1:
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM potrjuje predlagani dnevni red za 9. izredno sejo ŠS FS UM.
Izid glasovanja: soglasno sprejeto.
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Ad 2:
Izvedba nadomestnih volitev v ŠS UM
Prodekanja za študentska vprašanja FS UM je prisotne seznanila, da je bil sklep o razpisu nadomestnih
volitev v ŠS UM objavljen dne 29. 10. 2021, pri čemer so zainteresirani kandidati lahko svoje
kandidature oddali do 12. 11. 2021. Na razpisano prosto mesto se je prijavil 1 kandidat.
Članom Študentskega sveta je bil posredovan sklep o razpisu nadomestnih volitev in seznam popolnih
kandidatur, prav tako pa se je omenjenim pojasnil način tajnega glasovanja preko portala
um.simplyvoting.com.
Volitve je odprl predstavnik volilne komisije Primož Šajher in jih po oddanih glasovih tudi zaključil.
Na tajnih volitvah je imelo volilno pravico 8 oseb, od tega jih je bilo pristonih 5. Svoj glas je oddalo vseh
5 oseb, pri čemer je kandidat Luka Dobnik prejel 5 glasov.

Sklep 2:
Na podlagi izvedenih tajnih volitev ŠS FS ugotavlja, da je bil za člana Študentskega sveta Univerze v
Mariboru izvoljen LUKA DOBNIK.
Izid glasovanja: soglasno sprejeto.

Ad 3:
Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku izvolitve v naziv asistent za kandidata Boštjan RAZBORŠEK.
Članom študentskega sveta je bila posredovana dokumentacija s prošnjo kandidata Boštjan
RAZBORŠEK, za pridobitev mnenja ŠS FS v postopku tretje izvolitve v naziv asistent za predmetno
področje »proizvodne tehnologije in sistemi«.
ŠS FS UM je pregledal vloge. Sledila je razprava o pedagoškem delu kandidata glede na ocene
študentske ankete ter lastnih vtisov in izkušenj.
Sklep 3:
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM poda pozitivno mnenje v postopku izvolitve v naziv asistent
za kandidata Boštjan RAZBORŠEK.
Izid glasovanja: soglasno sprejeto.
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Ad 4:
Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku izvolitve v naziv izredna profesorica za kandidatko izr. prof. dr.
Nataša VUJICA HERZOG.
Članom študentskega sveta je bila posredovana dokumentacija s prošnjo kandidatke izr. prof. dr.
Nataša VUJICA HERZOG, za pridobitev mnenja ŠS FS v postopku ponovne izvolitve v naziv izredna
profesorica za predmetno področje »proizvodne tehnologije in sistemi«.
ŠS FS UM je pregledal vloge. Sledila je razprava o pedagoškem delu kandidatke glede na ocene
študentske ankete ter lastnih vtisov in izkušenj.
Sklep 4:
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM poda pozitivno mnenje v postopku izvolitve v naziv izredna
profesorica za kandidatko izr. prof. dr. Nataša VUJICA HERZOG.
Izid glasovanja: soglasno sprejeto.

Seja se je končala ob 20.20 uri.

Sejo je vodila in zapisala:
Andreja Kumer l.r.
Prodekanja za študentska vprašanja FS UM
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