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Klasifikacijski znak 037 

Maribor, 24. 11. 2022 

 

 Z A P I S N I K  
Konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je 

potekala v četrtek, 24. novembra 2022, ob 19.00 uri 
V okolju MS Teams. 

 

Prisotni člani ŠS FS: 

Andreja Kumer, Neja Veit, Peter Škrilec, Blaž Vičman, Maksim Jarnovič, Liza Škulj, Rudolf-Leon Filip, 

Jaka Praper, Rosvita Pliberšek, Jani Humar  

Opravičeno odsotni člani ŠS FS: 

/ 

Ostali prisotni:  

 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Konstituiranje študentskih svetov letnikov 

2. Konstituiranje Študentskega sveta FS 
 

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 10 od 10 članov ŠS FS UM, sklepčna. 

 

Prodekanja za študentska vprašanja je pojasnila, da bo seja potekala na način, da se v začetku 

konstituirajo posamezni študentski svetovi letnikov in nato še študentski svet članice. 

Pojasnila je tudi, da je v študentski svet letnika lahko izvoljenih največ pet kandidatov, tisti kandidat, ki 

je prejel največ glasov, je po funkciji predsednik študentskega sveta letnika. Dva izmed teh članov, ki 

sta v posameznem letniku prejela največ glasov, sta hkrati izvoljena tudi v študentski svet članice. V 

primeru, da kateri od članov v času svojega mandata poda odstopno izjavo, izgubi status študenta ali 

je razrešen, njegovo mesto zasede član, ki je na volitvah naslednji za njim prejel najvišje število glasov. 

V primeru, da je bil ta študent tudi član študentskega sveta članice, ga nadomesti tisti član 

študentskega sveta letnika, ki je naslednji za njim prejel najvišje število glasov. Smiselno enako velja 

postopek zapolnitve mest za vse preostale izvoljene člane študentskega sveta letnika oziroma 

študentskega sveta članice. 
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Ad 1: 

Konstituiranje študentskih svetov letnikov Fakultete za strojništvo 

 
Prodekanja za študentska vprašanja je razložila, da konstituiranje pomeni, da se študentski svet 
formalno oblikuje. To se opravi na način, da se vsi člani sveta seznanijo s sestavo posameznega 
študentskega sveta letnika. 
 
Prodekanja za študentska vprašanja je pojasnila, da bo postopek potekal tako, da bo predsednik sveta 
letnika prebral predlog sklepa, člane tistega letnika pa prosil za glasovanje. S tem, ko bo za tak predlog 
sklepa glasovala večina članov, bo sklep potrjen. Glasujejo lahko samo izvoljeni člani posameznega 
letnika.  
 
Vsem prisotnim je bilo pojasnjeno, da v primeru, da se s sklepom ne strinjajo, se ob vprašanju, ali je 
kdo proti oz. ali se kdo vzdrži, oglasijo. Molčečnost se obravnava kot strinjanje.  
 

SKLEP 1:  
Študentski svet 2. letnika FS se konstituira v naslednji sestavi: 

1. Neja Veit (predsednica ŠS 2. letnika FS, članica ŠS FS) 
2. Peter Škrilec (član ŠS 2. letnika FS, član ŠS FS)  
3. Goran Tomaš (član ŠS 2. letnika FS) 

Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  

 

SKLEP 2:  
Študentski svet 3. letnika FS se konstituira v naslednji sestavi: 

1. Blaž Vičman (predsednik ŠS 3. letnika FS, član ŠS FS) 
2. Maksim Jarnovič (član ŠS 3. letnika FS, član ŠS FS)   

Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  

 

SKLEP 3:  
Študentski svet 4. letnika FS se konstituira v naslednji sestavi: 

1. Liza Škulj (predsednica ŠS 4. letnika FS, članica ŠS FS) 
 

Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  

 

SKLEP 4:  
Študentski svet 5. letnika FS se konstituira v naslednji sestavi: 

1. Rudolf-Leon Filip (predsednik ŠS 5. letnika FS, član ŠS FS) 
2. Jaka Praper (član ŠS 5. letnika FS, član ŠS FS)  

 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  

 
SKLEP 5:  
Študentski svet absolventov FS se konstituira v naslednji sestavi: 

1. Rosvita Pliberšek (predsednica ŠS absolventov FS, članica ŠS FS) 
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Izid glasovanja: soglasno sprejeto.   

 

SKLEP 6:  
Študentski svet doktorskih študentov FS se konstituira v naslednji sestavi: 

1. Jani Humar (predsednik ŠS doktorskih študentov FS, član ŠS FS) 
 

Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  

 

Ad 2: 

Konstituiranje Študentskega sveta Fakultete za strojništvo 

 
Prodekanja za študentska vprašanja je pojasnila, da študentski svet članice sestavljata po dva člana 
vsakega sveta letnika, sveta absolventov in sveta doktorskih študentov, ki sta na volitvah prejela največ 
glasov in prodekan za študentska vprašanja, ki je član študentskega sveta članice po funkciji. 
 
Prodekanja za študentska vprašanja je pojasnila, da bo postopek potekal tako, da bo prebrala predlog 
sklepa, člane navedene v sklepu pa prosi za glasovanje.   
 

SKLEP 7: 
Po izvedenih volitvah v Študentski svet FS se le-ta konstituira v naslednji sestavi: 
 

1. Andreja Kumer, predsednica ŠS FS, prodekanja za študentska vprašanja FS; 
2. Neja Veit, članica ŠS FS, predsednica ŠS 2. letnika; 
3. Peter Škrilec, član ŠS FS, član ŠS 2. letnika; 
4. Blaž Vičman, član ŠS FS, predsednik ŠS 3. letnika; 
5. Maksim Jarnovič, član ŠS FS, član ŠS 3. letnika; 
6. Liza Škulj, članica ŠS FS, predsednica ŠS 4. letnika; 
7.           Rudolf-Leon Filip, član ŠS FS, predsednik ŠS 5. letnika; 
6. Jaka Praper, član ŠS FS, član ŠS 5. letnika; 
9. Rosvita Pliberšek, članica ŠS FS, predsednica ŠS absolventov; 
10. Jani Humar, član ŠS FS, predsednik ŠS doktorskih študentov. 

 

Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  

 

 

Seja se je končala ob 19.21 uri. 
 
 

Sejo je vodila in zapisala: 

Andreja Kumer 

Prodekanja za študentska vprašanja FS UM 

 


