
 

1 
 

Klasifikacijski znak 037 

Maribor, 28. 9. 2022 

 

 Z A P I S N I K  

5. izredne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v 
sredo, 28. septembra 2022, ob 10.00 uri 

 v okolju MS Teams. 
 

 

Prisotni člani ŠS FS:  

Andreja Kumer, Blaž Vičman, Maksim Jarnovič, Rudolf-Leon Filip, Peter Škrilec, Jani Humar, Gorazd 

Stolec 

Opravičeno odsotni člani ŠS FS 

Jaka Praper, Tanja Labohar, Jelena Kovačević 

Ostali prisotni:  

Aljaž Arih 

 
Predlagani dnevni red:  
1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Izvedba volitev člana in nadomestnega člana Disciplinskega sodišča I. stopnje iz vrst 

študentov. 

3. Imenovanje članov v komisije senata FS: v Komisijo za študijske zadeve iz vrst študentov. 

4. Imenovanje članov v komisije senata FS: v Komisijo za znanstveno raziskovalne zadeve iz 

vrst študentov. 

5. Imenovanje članov v komisije senata FS: v Komisijo za ocenjevanje kakovosti iz vrst 

študentov. 

6. Imenovanje članov v komisije senata FS: v Habilitacijsko komisijo iz vrst študentov. 

7. Seznanitev in potrditev tutorjev študentov za študijsko leto 2022/2023. 

8. Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku ponovne izvolitve v naziv docent za kandidata Mitjo 

KASTREVCA. 

9. Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku druge izvolitve v naziv asistent za kandidata Tadeja 

PERŠAKA. 

10.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 7 od 10 članov ŠS FS UM sklepčna. 
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Ad 1: 

Potrditev dnevnega reda 

Sklep 1: 

Študentski svet Fakultete za strojništvo UM potrjuje predlagani dnevni red za 5. izredno sejo ŠS FS UM. 

 

Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 

 
Ad 2: 

Izvedba volitev člana in nadomestnega člana Disciplinskega sodišča I. stopnje iz vrst študentov 
 
Članu in nadomestnemu članu Disciplinskega sodišča I. stopnje iz vrst študentov poteče mandat dne 
14. 10. 2022. Na seji ŠS FS so se izvedle volitve za člana in nadomestnega člana Disciplinskega sodišča 
1.stopnje z uporabo orodja Simply Voting.  
 
Sklep 2: 

Na osnovi izvedenih tajnih volitev Študentski svet Fakultete za strojništvo ugotavlja, da so za mandatno 

dobo od 15.10.2022 do 14.10.2023 izvoljeni naslednji kandidati: 

- Peter ŠKRILEC, za člana Disciplinskega sodišča I. stopnje iz vrst študentov. 

- Jaka PRAPER za nadomestnega člana Disciplinskega sodišča I. stopnje iz vrst študentov. 

 

Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  

 
 

Ad 3: 
Imenovanje članov v komisije senata FS: v Komisijo za študijske zadeve iz vrst študentov. 

 
Članom komisije za študijske zadeve iz vrst študentov poteče mandat dne 14. 10. 2022.  
 
Sklep 3: 

Študentski svet Fakultete za strojništvo UM imenuje študenta Janija HUMARJA in Lauro STANČIĆ za 

člana Komisije za študijske zadeve iz vrst študentov za mandatno dobo od 15. 10. 2022 do 14. 10. 2023.  

 

Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  

 
 

Ad 4: 
Imenovanje članov v komisije senata FS: v Komisijo za znanstveno raziskovalne zadeve iz vrst 

študentov. 
 
Članom komisije za znanstveno raziskovalne zadeve iz vrst študentov poteče mandat dne 14. 10. 2022.  
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Sklep 4: 

Študentski svet Fakultete za strojništvo UM imenuje študenta Rudolfa-Leona FILIPA in Jerneja KRALJA 

za člana Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve iz vrst študentov za mandatno dobo od 15. 10. 

2022 do 14. 10. 2023.  

 

Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  

 
 

Ad 5: 
Imenovanje članov v komisije senata FS: v Komisijo za ocenjevanje kakovosti iz vrst študentov. 

 
Članom komisije za ocenjevanje kakovosti iz vrst študentov poteče mandat dne 14. 10. 2022.  
 
Sklep 5: 

Študentski svet Fakultete za strojništvo UM imenuje študentko Andrejo KUMER in Ano GREGOR za 

članico Komisije za ocenjevanje kakovosti iz vrst študentov za mandatno dobo od 15. 10. 2022 do 14. 

10. 2023. 

 

Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  

 
 

Ad 6: 
Imenovanje članov v komisije senata FS: v Habilitacijsko komisijo iz vrst študentov. 

 
Članom Habilitacijske komisije iz vrst študentov poteče mandat dne 14. 10. 2022.  
 
Sklep 6: 

Študentski svet Fakultete za strojništvo UM imenuje študenta Gregorja POPIČA in Lizo ŠKULJ za člana 

Habilitacijske komisije iz vrst študentov za mandatno dobo od 15. 10. 2022 do 14. 10. 2023. 

 

Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 
 

Ad 7: 
Seznanitev in potrditev tutorjev študentov za študijsko leto 2022/2023. 

 
 
Članom študentskega sveta FS UM je bil poslan predlog študentov tutorjev na fakulteti za strojništvo 
UM v študijskem letu 2022/2023. 

 
Sklep 7:  
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM se je seznanil in potrjuje tutorje FS za študijsko leto 
2022/2023 v naslednji sestavi: 
ANA GREGOR: Koordinatorica tutorjev in uvajalna tutorka za mehatroniko UN. 
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RUDOLF LEON-FILIP: Uvajalni tutor za mehatroniko UN in VS. 
LAVRA STANČIČ : Uvajalna tutorka za TTO. 
BLAŽ HANŽELIČ: Uvajalni tutor za strojništvo UN in predmetni tutor za mehaniko. 
JAKA PRAPER: Uvajalni tutor za strojništvo VS. 
JERNEJ KRALJ: Uvajalni tutor za MAG-študije in predmetni tutor za tehniško dokumentacijo. 
ANDREJA KUMER: Uvajalna tutorka za GING in predmetna tutorka za fiziko. 
BLAŽ KOZJEK: Uvajalni tutor za OKI in predmetni tutor za fiziko. 
VANESSA WENDY BRAČKO: Uvajalna tutorka za študente s posebnimi potrebami. 
BLAŽ VIČMAN: Uvajalni tutor za Erasmus. 
GREGOR POPIČ: Predmetni tutor za matematiko. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 
 

Ad 8: 

Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku ponovne izvolitve v naziv docent za kandidata Mitjo 
KASTREVCA. 

Članom študentskega sveta je bila posredovana dokumentacija s prošnjo kandidata Mitje KASTREVCA, 
za pridobitev mnenja ŠS FS v postopku ponovne izvolitve v naziv docent za predmetno področje 
»mehanika«.  

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

Sklep 7:   

Študentski svet Fakultete za strojništvo UM poda pozitivno mnenje v postopku izvolitve v naziv docent 
za kandidata Mitjo KASTREVCA.  

Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 

Ad 9: 

Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku druge izvolitve v naziv asistent za kandidata Tadeja PERŠAKA. 

Članom študentskega sveta je bila posredovana dokumentacija s prošnjo kandidata Tadeja PERŠAKA, 
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 7:   

Študentski svet Fakultete za strojništvo UM poda pozitivno mnenje v postopku druge izvolitve v naziv 
asistent za kandidata Tadeja PERŠAKA.  

Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

Ad 10: 

Razno 

 
Prodekanja za študentska vprašanja je podala informacijo o novosti v spletnem orodju AIPS, in sicer da 
so članstva študentov v komisijah/organih FS in univerze vneseni v sistem pod zavihek »študent 
funkcionar«. Prav tako jih je pozvala, da preverijo ustreznost vnosov in sporočijo morebitne napake.  
 
Sledila je debata glede možnosti organizacije tečaja nemščine za študente in prihajajočih volitev v ŠS 
FS UM, pri čemer je prodekanja prosila člane ŠS, da spodbudijo nove, nadobudne študente h 
kandidaturi.  
 
Pogovor se je nadaljeval na izvajanje projektov ŠS FS. Člani so navdušeni nad izvedbo projekta Priročnik 
za bruce in podali predlog, da bi Brucovanje FS, FGPA in FZV izvedli v drugem ali tretjem tednu v 
oktobru v obliki piknika.   
 
Prodekanja je na koncu člane sveta obvestila o prejemu pritožbe zoper prof. Marčiča. Prisotni so se s 
pritožbo seznanili in bili pozvani za pridobitev dodatnih mnenj med študenti do naslednje seje ŠS FS 
UM.  
 

 
Seja se je končala ob 10:45 uri. 
 

 

 

Sejo je vodila in zapisala: 

Andreja Kumer 

Prodekanja za študentska vprašanja FS UM 

 


