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Klasifikacijski znak 037 

Maribor, 8. 6. 2022 

 

 Z A P I S N I K  

4. izredne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v 
sredo, 8. junija 2022, ob 11.30 uri 

 v okolju MS Teams. 
 

 

Prisotni člani ŠS FS:  

Andreja Kumer, Blaž Vičman, Rudolf-Leon Filip, Gorazd Stolec, Jelena Kovačević, Jani Humar, Peter 

Škrilec 

Opravičeno odsotni člani ŠS FS 

Maksim Jarnovič, Jaka Praper, Tanja Labohar, 

Ostali prisotni:  

Rosvita Pliberšek, Goran Tomaš, Primož Šajher (za volitve) 
 

Predlagani dnevni red:  
1. Potrditev dnevnega reda. 
2. Izvedba volitev v ŠS UM. 
3. Delno vsebinsko in finančno poročilo za sofinanciranje stroškov in delovanja ŠS FS UM 

4. Razno 

5. Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku izvolitve v naziv izredni profesor za kandidata Filipa 

KOKALJA. 

6. Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku izvolitve v naziv docentka za kandidatko doc. dr. 

Tonico BONČINA. 
 

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. 
 
Prodekanja je ugotovila, da je dne 21. 4. 2022 potekel status študenta članu ŠS FS UM Gorazdu Sladiču, 
zato se konstituira ŠŠ FS UM do preteka mandata za študijsko leto 2021/2022 v naslednji sestavi: 
 

1. Andreja Kumer, predsednica ŠS FS, prodekanja za študentska vprašanja FS; 
2. Peter Škrilec, član ŠS FS, predsednik ŠS 1. letnika; 
3. Blaž Vičman, član ŠS FS, predsednik ŠS 2. letnika; 
4. Maksim Jarnovič, član ŠS FS, član ŠS 2. letnika; 
5. Rudolf-Leon Filip, član ŠS FS, predsednik ŠS 4. letnika; 
6. Jaka Praper, član ŠS FS, član ŠS 4. letnika; 
7. Gorazd Stolec, član ŠS FS, predsednik ŠS 5. letnika; 
8. Jelena Kovačević, članica ŠS FS, članica ŠS 5. letnika; 
9. Tanja Labohar, članica ŠS FS, predsednica ŠS absolventov; 
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10. Jani Humar, član ŠS FS, predsednik ŠS doktorskih študentov. 
Sklep 1: 
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM se seznani z novo sestavo ŠS FS UM v naslednji sestavi: 
 

1. Andreja Kumer, predsednica ŠS FS, prodekanja za študentska vprašanja FS; 
2. Peter Škrilec, član ŠS FS, predsednik ŠS 1. letnika; 
3. Blaž Vičman, član ŠS FS, predsednik ŠS 2. letnika; 
4. Maksim Jarnovič, član ŠS FS, član ŠS 2. letnika; 
5. Rudolf-Leon Filip, član ŠS FS, predsednik ŠS 4. letnika; 
6. Jaka Praper, član ŠS FS, član ŠS 4. letnika; 
7. Gorazd Stolec, član ŠS FS, predsednik ŠS 5. letnika; 
8. Jelena Kovačević, članica ŠS FS, članica ŠS 5. letnika; 
9. Tanja Labohar, članica ŠS FS, predsednica ŠS absolventov; 
10. Jani Humar, član ŠS FS, predsednik ŠS doktorskih študentov. 

 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 

Seja je bila glede na udeležbo 7 od 10 članov ŠS FS UM sklepčna. 

 

 

Ad 1: 

Potrditev dnevnega reda 

Sklep 2: 

Študentski svet Fakultete za strojništvo UM potrjuje predlagani dnevni red za 4. izredno sejo ŠS FS UM. 

 

Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  

 

 

Ad 2: 
Izvedba volitev v ŠS UM   

 
Prodekanja za študentska vprašanja FS UM je prisotne seznanila, da je bil sklep o razpisu nadomestnih 
volitev v ŠS UM objavljen dne 4. 5. 2022, pri čemer so zainteresirani kandidati lahko svoje kandidature 
oddali do 20. 5. 2022. Na razpisano prosto mesto za člana ŠS UM se je prijavil 1 kandidat, prav tako pa 
1 kandidat kandidira za nadomestnega člana ŠS UM.  
 
Članom Študentskega sveta je bil posredovan sklep o razpisu nadomestnih volitev in seznam popolnih 
kandidatur, prav tako pa se je omenjenim pojasnil način tajnega glasovanja preko portala 
um.simplyvoting.com.  
 
Volitve je odprl član volilne komisije Primož Šajher in jih po oddanih glasovih tudi zaključil.  
 
Na tajnih volitvah je imelo volilno pravico 10 oseb, od tega jih je bilo prisotnih 7. Svoj glas je oddalo 
vseh 7 oseb, pri čemer je kandidat Goran Tomaš prejel 7 glasov in kandidat Blaž Vičman 7 glasov.  
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Sklep 3:  
Na podlagi izvedenih tajnih volitev ŠS FS ugotavlja, da je bil za člana Študentskega sveta Univerze v 
Mariboru izvoljen GORAN TOMAŠ. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto. 

 
Sklep 4:  
Na podlagi izvedenih tajnih volitev ŠS FS ugotavlja, da je bil za nadomestnega člana Študentskega sveta 
Univerze v Mariboru izvoljen Blaž VIČMAN. 
 
Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  

 

 

Ad 3: 
Delno vsebinsko in finančno poročilo za sofinanciranje stroškov in delovanja ŠS FS UM. 

 

V sklopu prijave projektov na sofinanciranje stroškov in delovanja ŠS FS UM smo ŠS FS UM izvedli 
naslednje dogodke, projekte, tečaje: 
- SOS Izpitno obdobje 
- Podpora športni ekipi FS 
- Motivacijske delavnice/Teambuilding za ŠS FS UM 
- Promocija študijskih programov in članov ŠS FS  
- Čaj s ŠS in Tutorji FS 
- SOS Solidworks - nadaljevalni tečaj 
- Predstavitev Erasmus+ študija v tujini na FS 
- Noč pisanja diplome 
- Tečaj programske opreme MS Word 
- Tečaj programske opreme MS Excel 
- Zaposlitvena tržnica 
- Tečaj programske opreme Matlab 
- Strojniški piknik 
 
Izvedba tečaja programske opreme Autodesk Inventor je bila predvidena v marcu-aprilu, ampak smo 
dogodek premaknili na 9. 6. 2022 zaradi odsotnosti predavatelja in želje študentov. Kulturni dogodek 
FS smo predvideli v aprilu ali oktobru, po pogovoru s študenti ga bomo raje izvedli v oktobru zaradi 
manj študijskih obveznosti.  
 
Zamaknili smo tudi izvedbo projekta Promocijski video zaradi težav z dobavo promocijskih oblačil v 
okviru Promocije ŠS FS UM. Postopek javnega naročila promocijskih oblačil je že v teku, zato bomo 
projekt izvedli takoj, ko bo mogoče.  
 
Prodekanja za študentska vprašanja je pohvalila sodelovanje članov ŠS FS, saj smo projekte odlično 
izpeljali. Prav tako pa jih je povabila še k večjemu sodelovanju in spodbujanju študentov k udeležbi na 
dogodkih v organizaciji ŠS tudi v drugi polovici leta 2022.  
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Sklep 5:  
Študentski svet Fakultete za strojništvo potrjuje vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji izvedenega 
programa Študentskega sveta FS za obdobje od 1. 1. 2022 – 31. 5. 2022. 
 

Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  

 

 

Ad 4: 
Razno 

Prodekanja za študentska vprašanja je podala poročilo z 12. kolegija prodekanov na UM z dne 6. 6. 
2022.  
 
Člani ŠS so razpravljali tudi o podelitvi diplom na PF UM, kjer so diplomantom za darilo podarili 
diplomantske kape z logotipom fakultete. Pogovor se je zaključil z ugotovitvijo, da bi lahko omenjeno 
uvedli tudi na naši fakulteti in dvignili pripadnost naših diplomantov. Hkrati pa bi dolgoročno poskrbeli 
za promocijo fakultete in dvig vpisa na študijske programe Fakultete za strojništvo Univerze v 
Mariboru. Idejo bomo posredovali v razmislek vodstvu FS UM.  
 
 

Ad 5:  

Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku izvolitve v naziv izredni profesor za kandidata Filipa KOKALJA. 

Članom študentskega sveta je bila posredovana dokumentacija s prošnjo kandidata Filipa KOKALJA, za 
pridobitev mnenja ŠS FS v postopku prve izvolitve v naziv izredni profesor za predmetno področje 
»energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo«.  

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

Sklep 6:   

Študentski svet Fakultete za strojništvo UM poda pozitivno mnenje v postopku izvolitve v naziv izredni 
profesor za kandidata Filipa KOKALJA.  

Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  
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Ad 6:  

Podaja mnenj ŠS FS UM v postopku izvolitve v naziv docentka za kandidatko doc. dr. Tonico 
BONČINA. 

Članom študentskega sveta je bila posredovana dokumentacija s prošnjo kandidatke doc. dr. Tonice 
BONČINA, za pridobitev mnenja ŠS FS v postopku ponovne izvolitve v naziv docentka za predmetno 

področje »materiali«.  

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 
docentka za kandidatko doc. dr. Tonico BONČINA.  

Izid glasovanja: soglasno sprejeto.  

 
 
Seja se je končala ob 12.31 uri. 
 

 

 

Sejo je vodila in zapisala: 

Andreja Kumer 

Prodekanja za študentska vprašanja FS UM 

 


