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Klasifikacijski znak 037 

Maribor, 13. 10. 2022 

 

 Z A P I S N I K  

6. izredne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v 
četrtek, 13. oktobra 2022, ob 20.00 uri 

 v okolju MS Teams. 
 

 

Prisotni člani ŠS FS:  

Andreja Kumer, Maksim Jarnovič, Rudolf-Leon Filip, Peter Škrilec, Jelena Kovačević, Jani Humar, Jaka 

Praper, Gorazd Stolec 

Opravičeno odsotni člani ŠS FS 

Blaž Vičman, Tanja Labohar 

Ostali prisotni:  

 

 
Predlagani dnevni red:  
1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku ponovne izvolitve v naziv izredni profesor za kandidata 

Janeza KRAMBERGERJA. 

3. Podaja predlogov za podelitev priznanj za posebne dosežke na FS UM v letu 2022. 
 

 

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 10 članov ŠS FS UM sklepčna. 

 

 

 

Ad 1: 

Potrditev dnevnega reda 

Sklep 1: 

Študentski svet Fakultete za strojništvo UM potrjuje predlagani dnevni red za 6. izredno sejo ŠS FS UM. 

 

Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  

 

 

 

 



 

2 
 

Ad 2: 

Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku ponovne izvolitve v naziv izredni profesor za kandidata Janeza 
KRAMBERGERJA. 

Članom študentskega sveta je bila posredovana dokumentacija s prošnjo kandidata Janeza 
KRAMBERGERJA, za pridobitev mnenja ŠS FS v postopku ponovne izvolitve v naziv izredni profesor za 
predmetno področje »konstruiranje«.  

ŠS FS UM je pregledal vloge. Sledila je razprava o pedagoškem delu kandidata 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 izredni 
profesor za kandidata Janeza KRAMBERGERJA.  

Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  

 
Ad 3: 

Podaja predlogov za podelitev priznanj za posebne dosežke na FS UM v letu 2022. 

Na seji je potekala razprava o priznanju za izjemni dosežek študentov, natančneje razprava o primernih 

kandidatih za prejem priznanja za študenta leta. Podani so bili naslednji predlogi: 

 

Prodekanja za študentska vprašanja, Andreja Kumer, je predlagala študenta Roka Skerbiša, katerega 

povprečna ocena na dodiplomskem študiju znaša 9,9; na podiplomskem pa 10.0. Kandidat obštudijsko 

ni dejaven in ni sodeloval v organih ali komisijah fakultete.  

 

Član ŠS FS, Jaka Praper, je predlagal študenta Marka Medveda, ki je dodiplomski študij zaključil z oceno 

9,7. Kandidat obštudijsko ni dejaven in ni sodeloval v organih ali komisijah fakultete. 

 

Član ŠS FS, Jani Humar, je predlagal Andrejo Kumer, ki je obštudijsko zelo dejavna. Od drugega letnika 

dodiplomskega študija opravlja delo tutorke študentke, je članica Senata FS in Akademskega zbora iz 

vrst študentov, članica KOK in PO, Delovne skupine za promocijo fakultete in Delovne skupine za 

akreditacijo študijskega programa prve stopnje Strojništvo UN. Opravlja delo koordinatorice socialnih 

omrežij Študentski svet in tutorji FS, prodekanje študentke, predsednice študentskega sveta FS ter se 

udeležuje različnih študentskih projektov, kot npr. Product Innovation Project, Študentski projekt 

sodelovanja z gospodarstvom; študijsko leto pa je zaključila s povprečno oceno 10.0. 

 

Po razpravi je Študentski svet FS UM izbral enega izmed predlaganih kandidatov.  
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Sklep 3:   

Študentski svet FS UM za priznanje študent leta predlaga Andrejo Kumer.  

Izid glasovanja: 7 glasov ZA. 

Opomba: Andreja Kumer se je pri glasovanju o predlaganem sklepu izločila.  

  

 

Seja se je končala ob 20.15 uri. 
 

 

Sejo je vodila in zapisala: 

Andreja Kumer 

Prodekanja za študentska vprašanja FS UM 

 


