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Klasifikacijski znak 037 

Maribor, 24. 2. 2022 

 

 Z A P I S N I K  

1. redne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v 
četrtek, 24. februarja 2022, ob 18.00 uri 

 v okolju MS Teams. 
 

 

Prisotni člani ŠS FS:  

Andreja Kumer, Blaž Vičman, Maksim Jarnovič, Rudolf-Leon Filip, Gorazd Sladič, Peter Škrilec, Jaka 

Praper, Tanja Labohar 

Opravičeno odsotni člani ŠS FS 

Gorazd Stolec, Jelena Kovačević, Jani Humar 

Ostali prisotni:  

Rosvita Pliberšek, Goran Tomaš 

 
Predlagani dnevni red:  
1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje ŠS FS ZM z dne 23. 11. 2021. 
3. Potrditev zapisnika 9. izredne seje ŠS FS ZM z dne 30. 11. 2021. 
4. Potrditev zapisnika 10. izredne seje ŠS FS ZM z dne 9. 12. 2021. 
5. Potrditev zapisnika 11. izredne seje ŠS FS ZM z dne 14. 12. 2021. 
6. Potrditev zapisnika 12. izredne seje ŠS FS ZM z dne 15. 12. 2021. 
7. Potrditev zapisnika Konstitutivne seje ŠS FS ZM z dne 6. 1. 2022. 
8. Potrditev zapisnika 1. izredne seje ŠS FS ZM z dne 14. 1. 2022. 
9. Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za 

predmetno področje Energetskega, procesnega in okoljskega inženirstva. 

10.Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za 

predmetno področje Inženirsko oblikovanje. 

11.Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za 

predmetno področje Konstruiranja. 

12.Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za 

predmetno področje Materiali (pod-oddelek Tekstilstvo). 

13.Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za 

predmetno področje Materiali. 

14.Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za 

predmetno področje Mehanike. 

15.Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za 

predmetno področje Proizvodne tehnologije in sistemi. 
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16.Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za 

predmetno področje Tekstilstvo. 

17.Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za 

predmetno področje Temeljnih in splošnih predmetov – področje Matematika. 

18.Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za 

predmetno področje Temeljnih in splošnih predmetov – področje Tuj jezik. 

19.Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za 

predmetno področje Temeljnih in splošnih predmetov – področje Fizika. 

20.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. redno sejo ŠS FS UM. 

 

Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 

 

Ad 2: 
Potrditev zapisnika 3. redne seje ŠS FS UM z dne 23. 11. 2021. 

 
Članom Študentskega sveta je bil posredovan zapisnik seje Študentskega sveta Fakultete za strojništvo 
UM. 

- Zapisnik 3. redne seje ŠS FS UM z dne 23. 11. 2021. 
 

Sklep 2:  
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM potrjuje Zapisnik 3. redne seje ŠS FS UM z dne 23. 11. 2021.  
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 
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Ad 3: 
Potrditev zapisnika 9. izredne seje ŠS FS UM z dne 30. 11. 2021. 

 
Članom Študentskega sveta je bil posredovan zapisnik seje Študentskega sveta Fakultete za strojništvo 
UM. 

- Zapisnik 9. izredne seje ŠS FS UM z dne 30. 11. 2021. 

 
 

Sklep 3:  
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM potrjuje Zapisnik 9. izredne seje ŠS FS UM z dne 30. 11. 
2021. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 
 

Ad 4: 
Potrditev zapisnika 10. izredne seje ŠS FS UM z dne 9. 12. 2021. 

 
Članom Študentskega sveta je bil posredovan zapisnik seje Študentskega sveta Fakultete za strojništvo 
UM. 

- Zapisnik 10. izredne seje ŠS FS UM z dne 9. 12. 2021. 
 

Sklep 4:  
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM potrjuje Zapisnik 10. izredne seje ŠS FS UM z dne 9. 12. 
2021. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 
 

Ad 5: 
Potrditev zapisnika 11. izredne seje ŠS FS UM z dne 14. 12. 2021. 

 
Članom Študentskega sveta je bil posredovan zapisnik seje Študentskega sveta Fakultete za strojništvo 
UM. 

- Zapisnik 11. izredne seje ŠS FS UM z dne 14. 12. 2021. 

 
 

Sklep 5:  
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM potrjuje Zapisnik 11. izredne seje ŠS FS UM z dne 14. 12. 
2021. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 
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Ad 6: 
Potrditev zapisnika 12. izredne seje ŠS FS UM z dne 15. 12. 2021. 

 
Članom Študentskega sveta je bil posredovan zapisnik seje Študentskega sveta Fakultete za strojništvo 
UM. 

- Zapisnik 12. izredne seje ŠS FS UM z dne 15. 12. 2021. 

 
 

Sklep 6:  
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM potrjuje Zapisnik 12. izredne seje ŠS FS UM z dne 15. 12. 
2021. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 

 

Ad 7: 
Potrditev zapisnika Konstitutivne seje ŠS FS UM z dne 6. 1. 2022. 

 
Članom Študentskega sveta je bil posredovan zapisnik seje Študentskega sveta Fakultete za strojništvo 
UM. 

- Zapisnik Konstitutivne seje ŠS FS UM z dne 6. 1. 2022. 

 
 

Sklep 7:  
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM potrjuje Zapisnik Konstitutivne seje ŠS FS UM z dne 6. 1. 
2022. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 
 

Ad 8: 
Potrditev zapisnika 1. izredne seje ŠS FS UM z dne 14. 1. 2022. 

 
Članom Študentskega sveta je bil posredovan zapisnik seje Študentskega sveta Fakultete za strojništvo 
UM. 

- Zapisnik 1. izredne seje ŠS FS UM z dne 14. 1. 2022. 

 
 

Sklep 8:  
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM potrjuje Zapisnik 1. izredne seje ŠS FS UM z dne 14. 1. 2022. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 
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Ad 9: 
Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno 

področje Energetskega, procesnega in okoljskega inženirstva. 
 
Sklep 9:  
 
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM določa kandidata red. prof. dr. Matjaža HRIBERŠKA kot 
visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno področje 
Energetskega, procesnega in okoljskega inženirstva. Za nadomestnega člana se v omenjeno komisijo 
določa kandidat izr. prof. dr. Ignacij BILUŠ. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 

 

Ad 10: 
Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno 

področje Inženirsko oblikovanje. 
 
Sklep 10:  
 
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM določa kandidata izr. prof. dr. Mirana ULBINA kot 
visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno področje Inženirsko 
oblikovanje. Za nadomestno članico se v omenjeno komisijo določa kandidatka izr. prof. dr. Sonja 
ŠTERMAN. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  

 

 
Ad 11: 

Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno 
področje Konstruiranja. 

 
Sklep 11:  
 
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM določa kandidata izr. prof. dr. Janeza KRAMBERGERJA kot 
visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno področje 
Konstruiranja. Za nadomestnega člana se v omenjeno komisijo določa kandidat red. prof. dr. Srečko 
GLODEŽ. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 

 

Ad 12: 
Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno 

področje Materiali (pod-oddelek Tekstilstvo). 
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Sklep 12:  
 
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM določa kandidatko red. prof. dr. Tatjano KREŽE kot 
visokošolsko učiteljico v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno področje Materiali 
(pod-oddelek Tekstilstvo). Za nadomestnega člana se v omenjeno komisijo določa kandidat izr. prof. 
dr. Branko NERAL. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 

 
Ad 13: 

Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno 
področje Materiali. 

 
Sklep 13:  
 
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM določa kandidata doc. dr. Gorazda LOJENA kot 
visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno področje Materiali. 
Za nadomestnega člana se v omenjeno komisijo določa kandidat izr. prof. dr. Leo GUSEL. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 
 

Ad 14: 
Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno 

področje Mehanike. 
 
Sklep 14:  
 
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM določa kandidata red. prof. dr. Mateja VESENJAKA kot 
visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno področje 
Mehanike. Za nadomestnega člana se v omenjeno komisijo določa kandidat doc. dr. Boštjan HARL. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 

 
Ad 15: 

Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno 
področje Proizvodne tehnologije in sistemi. 

 
Sklep 15:  
 
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM določa kandidata red. prof. dr. Iztoka PALČIČA kot 
visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno področje 
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Proizvodne tehnologije in sistemi. Za nadomestnega člana se v omenjeno komisijo določa kandidat izr. 
prof. dr. Mirko FICKO. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 

Ad 16: 
Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno 

področje Tekstilstvo. 
 
Sklep 16:  
 
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM določa kandidatko izr. prof. dr. Andrejo RUDOLF kot 
visokošolsko učiteljico v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno področje 
Tekstilstvo. Za nadomestnega člana se v omenjeno komisijo določa kandidat red. prof. dr. Zoran 
STJEPANOVIĆ. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 
 

Ad 17: 
Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno 

področje Temeljnih in splošnih predmetov – področje Matematika. 
 
Sklep 17:  
 
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM določa kandidatko red. prof. dr. Jano PADEŽNIK GOMILŠEK 
kot visokošolsko učiteljico v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno področje 
Temeljnih in splošnih predmetov – področje Matematika.  
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 
 

Ad 18: 
Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno 

področje Temeljnih in splošnih predmetov – področje Tuj jezik. 
 
Sklep 18:  
 
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM določa kandidatko doc. dr. Leo SPINDLER kot visokošolsko 
učiteljico v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno področje Temeljnih in splošnih 
predmetov – področje Tuj jezik. Za nadomestnega člana se v omenjeno komisijo določa kandidat doc. 
dr. Jasmin KALJUN.  
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 
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Ad 19: 
Določitev visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno 

področje Temeljnih in splošnih predmetov – področje Fizika. 
 
Sklep 19:  
 
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM določa kandidata izr. prof. dr. Simona ŠPACAPANA kot 
visokošolskega učitelja v izpitno komisijo za zadnje opravljanje izpita za predmetno področje Temeljnih 
in splošnih predmetov – področje Fizika. Za nadomestno članico se v omenjeno komisijo določa 
kandidatka doc. dr. Irena KOSI ULBL. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 
 

Ad 20: 
Razno 

 
Prodekanja za študentska vprašanja FS UM je podala poročilo 15. redne seje ŠS UM z dne 16. 2. 2022, 
poročala pa je tudi o rezultatih izvedenih projektov.  
 
 
 
 
Seja se je končala ob 18.37 uri. 
 

 

 

Sejo je vodila in zapisala: 

Andreja Kumer l.r. 

Prodekanja za študentska vprašanja FS UM 

 


