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Klasifikacijski znak 037 

Maribor, 14. 1. 2022 

 

 Z A P I S N I K  

1. izredne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v 
petek, 14. januarja 2022, ob 19.00 uri 

 v okolju MS Teams. 
 

 

Prisotni člani ŠS FS: 

Andreja Kumer, Blaž Vičman, Maksim Jarnovič, Rudolf-Leon Filip, Gorazd Stolec, Jelena Kovačević, 

Gorazd Sladič, Jani Humar  

Opravičeno odsotni člani ŠS FS: 

Peter Škrilec, Jaka Praper, Tanja Labohar 

Ostali prisotni:  

Goran Tomaš, Rosvita Pliberšek 

 
Predlagani dnevni red:  
1. Potrditev dnevnega reda. 
2. Potrditev končnega vsebinskega in finančnega poročila 2021 o realizaciji izvedenega 

programa Študentskega sveta članice 
3. Potrditev Prijavnega obrazca na Poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov 

dela študentskih svetov članic Univerze v Mariboru v letu 2022. 
4. Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku druge izvolitve v naziv asistent za kandidata David 

POTOČNIK.  
5. Razno 

 

 

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 8 od 11 članov ŠS FS UM, sklepčna. 

 

 

 

Ad 1: 

Potrditev dnevnega reda 

Sklep 1: 

Študentski svet Fakultete za strojništvo UM potrjuje predlagani dnevni red za 1. izredno sejo ŠS FS UM. 

 

Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 
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Ad 2: 
Potrditev končnega vsebinskega in finančnega poročila 2021 o realizaciji izvedenega programa 

Študentskega sveta članice 
 

Študentski svet se je seznanil s končnim vsebinskim in finančnim poročilom za leto 2021. 
 

Sklep 2:  
Študentski svet Fakultete za strojništvo potrdi končno vsebinsko in finančno poročilo 2021 o realizaciji 
izvedenega programa Študentskega sveta članice. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 

 

Ad 3: 
Potrditev Prijavnega obrazca na Poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela 

študentskih svetov članic Univerze v Mariboru v letu 2022. 
 
Člani ŠS so bili pozvani (dne 6. 1. 2022) k podaji predlogov za izvedbo projektov v letu 2022. Z zbranimi 
predlogi je bil pripravljen prijavni obrazec na poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov 
dela študentskih svetov članic Univerze v Mariboru v letu 2022.  
 
ŠS FS je prijavni obrazec na poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih 
svetov članic Univerze v Mariboru v letu 2022 prediskutiral in ga potrjuje.  

 
 

Sklep 3:  
Študentski svet Fakultete za strojništvo potrdi prijavni obrazec na poziv za sofinanciranje stroškov 
delovanja in programov dela študentskih svetov članic Univerze v Mariboru v letu 2022. 
 

Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 

Ad 4:  

Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku druge izvolitve v naziv asistent za kandidata David POTOČNIK. 

Članom študentskega sveta je bila posredovana dokumentacija s prošnjo kandidata Davida 
POTOČNIKA, za pridobitev mnenja ŠS FS v postopku druge 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.  
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Sklep 4:   

Študentski svet Fakultete za strojništvo UM poda pozitivno mnenje v postopku izvolitve v naziv asistent 
za kandidata Davida POTOČNIKA.  

Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  

 

Ad 5: Razno 

Prodekanja za študentska vprašanja je prisotne seznanila z vsebino 13. redne seje ŠS UM z dne 15. 
12. 2021.  
 
 
Seja se je končala ob 19.22 uri. 
 

 

 

Sejo je vodila in zapisala: 

Andreja Kumer l.r. 

Prodekanja za študentska vprašanja FS UM 

 


