Klasifikacijski znak 037
Maribor, 8.1.2020

ZAPISNIK

2.Izredne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v
sredo, 8. januarja 2020, ob 12.00 uri
v prostoru B-205.
Prisotni člani ŠS FS:
Gorazd Stolec, Tanja Labohar, Jani Humar, Klavdija Petelin, Nika Uzelac, Adrijan Ashimoski, Jaka Perme,
Rok Antolin
Opravičeno odsotni člani ŠS FS:
Gorazd Fortin, Branko Nečemer, Ines Pucko
Ostali prisotni:
Monika Hudournik, Aleš Ačko

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje ŠS FS
3. Potrditev končnega vsebinskega in finančnega poročila 2019 o realizaciji izvedenega
programa Študentskega sveta članice
4. Razno

Jani Humar prodekan za študentska vprašanja in predsedujoč Študentskemu svetu Fakultete za
strojništvo Univerze v Mariboru (v nadaljevanju ŠS FS UM), je pozdravil navzoče in preveril sklepčnost.
Seja je bila glede na udeležbo osmih od desetih 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 2. Izredno sejo ŠS FS UM.
Izid glasovanja: soglasno sprejet.

Ad 2:
Potrditev zapisnika 2.Redne seje
Članom Študentskega sveta je bil posredovan zapisnik 2.Redne seje Študentskega sveta Fakultete za
strojništvo UM z dne 18.12.2019.

Sklep 2:
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM potrjuje Zapisnik 2.Redne seje ŠS FS z dne 18.12.2019.
Izid glasovanja: soglasno sprejet.

Ad 3:
Potrditev končnega vsebinskega in finančnega poročila 2019 o realizaciji izvedenega programa
Študentskega sveta članice
Študentski svet se je seznanil z končnim vsebinskim in finančnim poročilom za leto 2019.

Sklep 3:
Študentski svet Fakultete za strojništvo potrdi končno vsebinsko in finančno poročilo 2019 o realizaciji
izvedenega programa Študentskega sveta članice.
Izid glasovanja: soglasno sprejet.
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Ad 4:
RAZNO
Predstavnik tretjih letnikov Gorazd Stolec je opozoril da imajo študentje programa GING težave pri
sledenju snovi pri predmetu Strojne Konstrukcije izvajalca red. prof. dr. Nenada Gubeljaka. Sledila je
razprava, katere sklep je bil da predstavnik tretjih letnikov Gorazd Stolec izdela kratko poročilo o
predlogih kako izboljšati ter odpraviti določene težave. Poročilo bo prodekan za študentska vprašanja
posredoval izvajalcu predmeta. Predstavnik absolventov je povedal, da za študente s študijskega
programa strojništva, meni da pri predmetu nimajo težav pri sledenju snovi.
Članica petih letnikov Monika Hudournik je opozorila na težave, ki jih imajo študentje študijskega
programa Inženirsko oblikovanje izdelkov in sicer pri opravljanju predmeta Numerične in računalniške
simulacije, kjer je predvsem težava v matematičnem predznanju. Kot diplomirana inženirka oblikovanja
in tekstilnih materialov VS, nima dovolj matematičnega predznanja. Predlaga da se študentom prve
stopnje Oblikovanja in Tekstilnih materialom ponudijo dodatni izbirni matematični predmeti, pri tem
prodekan za študentska vprašanja opozarja na problematiko, kako študente spodbudit do odločitve za
dodaten matematični izbirni predmet.
Prodekan za študentska vprašanja je pozval člane ŠS FS k razmisleku ter pripravi predlogov projektov,
katere se bo prijavilo na POZIV za sofinanciranje študentskih svetov in se bodo izvedli v naslednjem
študijskem letu.
Naslednja seja bo predvideno 22. januarja okvirno ob 11h.
Seja se je končala ob 12:40.
Sejo je vodil in zapisal:
Jani Humar
Prodekan za študentska vprašanja FS UM
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