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Klasifikacijski znak 037 

Maribor, 21. 4. 2022 

 

 Z A P I S N I K  

3. izredne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v 
četrtek, 21. aprila 2022, ob 20.30 uri 

 v okolju MS Teams. 
 

 

Prisotni člani ŠS FS:  

Andreja Kumer, Blaž Vičman, Maksim Jarnovič, Jaka Praper, Gorazd Stolec, Jelena Kovačević, Rudolf-

Leon Filip, Gorazd Sladič, Jani Humar 

Opravičeno odsotni člani ŠS FS: 

Peter Škrilec, Tanja Labohar 

Ostali prisotni:  

 

 
Predlagani dnevni red:  
1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku prve izvolitve v naziv predavateljica za kandidatko 
Tjašo PAJ ERKER.  

3. Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku ponovne izvolitve v naziv izredna profesorica za 
kandidatko Julijo VOLMAJER VALH.  

4. Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku ponovne izvolitve v naziv izredna profesorica za 
kandidatko Andrejo RUDOLF.  

 

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 9 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 3. izredno sejo ŠS FS UM. 

 

Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 
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Ad 2: 

Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku prve izvolitve v naziv predavateljica za kandidatko Tjašo PAJ 

ERKER 

Članom študentskega sveta je bila posredovana dokumentacija s prošnjo kandidatke Tjaše PAJ ERKER, 
za pridobitev mnenja ŠS FS v postopku prve izvolitve v naziv predavateljica za predmetno področje 
»matematika«.  

ŠS FS UM je pregledal vloge. Sledila je razprava o pedagoškem delu kandidatke glede na ocene 
študentske ankete ter lastnih vtisov in izkušenj.  

Sklep 2:   

Študentski svet Fakultete za strojništvo UM poda pozitivno mnenje v postopku izvolitve v naziv 
predavateljica za kandidatko Tjašo PAJ ERKER.   

Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 

Ad 3: 

Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku ponovne izvolitve v naziv izredna profesorica za kandidatko 

Julijo VOLMAJER VALH 

Članom študentskega sveta je bila posredovana dokumentacija s prošnjo kandidatke Julije VOLMAJER 
VALH za pridobitev mnenja ŠS FS v postopku ponovne izvolitve v naziv izredna profesorica za 
predmetno področje »materiali«.  

ŠS FS UM je pregledal vloge. Sledila je razprava o pedagoškem delu kandidatke 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 izredna 
profesorica za kandidatko Julijo VOLMAJER VALH.  

Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 
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Ad 4: 

Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku ponovne izvolitve v naziv izredna profesorica za kandidatko 

Andrejo RUDOLF 

Članom študentskega sveta je bila posredovana dokumentacija s prošnjo kandidatke Andreje RUDOLF, 
za pridobitev mnenja ŠS FS v postopku ponovne izvolitve v naziv izredna profesorica za predmetno 
področje »tekstilstvo«.  

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 Andrejo RUDOLF.  

Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 

Seja se je končala ob 20:48 uri. 
 

 

 

Sejo je vodila in zapisala: 

Andreja Kumer 

Prodekanja za študentska vprašanja FS UM 

 


