Klasifikacijski znak 037
Maribor, 9.10.2019

ZAPISNIK

6.Redne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v
sredo, 9. oktobra 2019, ob 11.00 uri
v prostoru B-307.
Prisotni člani ŠS FS:
Jani Humar, Adrijan Ashimoski, Peter Lampret, Ana Škrobar, Gorazd Fortin, Simon Hudales, Tanja
Laborah, Tadej Pušnik
Opravičeni člani ŠS FS:
Simon Vuk, Matej Halas, Laura Kalšek, Nika Uzelac, Anja Mauko, Branko Nečemer
Ostali prisotni:
Monika Hudournik
Predlagani dnevni red:
1.
Potrditev dnevnega reda.
2.
Potrditev zapisnika 2.izredne seje.
3.
Potrditev zapisnika 3.korespondenčne seje.
4.
Potrditev zapisnika 4.korespondenčne seje.
5.
Imenovanje koordinatorja za šport FS.
6.
Predlaganje članov študentske volilne komisije FS.
7.
Izvedba volitev v akademski zbor.
8.
Podaja predlogov za podelitev priznanj za posebne dosežke na FS UM v letu 2019.
9.
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.
Prodekan za študentska vprašanja je ugotovil da je Nejc Novak zaključil študij ter tako se konstituira ŠŠ
UM do preteka mandata za študijsko leto 2018/2019 za Doktorski študij v naslednji sestavi:
DOKTORSKI ŠTUDENTI
Predsednik doktorskih študentov ŠS FS UM: Branko Nečemer
Član doktorskih študentov ŠS FS UM: Anja Mauko

Seja je bila glede na udeležbo osmih od štirinajstih sklepčna.
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Ad 1:
Potrditev dnevnega reda
Sklep 1:
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM potrjuje predlagani dnevni red za 6. redno sejo ŠS FS UM.
Izid glasovanja: soglasno sprejet.
Ad 2:
Potrditev zapisnikov
Članom Študentskega sveta je bil posredovan zapisnik seje Študentskega sveta Fakultete za strojništvo
UM.
- Zapisnik 2.Izredne seje ŠS FS z dne 6.9.2019.

Sklep 2:
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM potrjuje Zapisnik 2.izredne seje ŠS FS z dne 6.9.2019.
Izid glasovanja: soglasno sprejet.
Ad 3:
Potrditev zapisnikov
Članom Študentskega sveta je bil posredovan zapisnik seje Študentskega sveta Fakultete za strojništvo
UM.
- Zapisnik 3.korespondenčne seje ŠS FS z dne 8.9.2019.

Sklep 3:
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM potrjuje Zapisnik 3.korespondenčne seje ŠS FS z dne
8.9.2019.
Izid glasovanja: soglasno sprejet.
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Ad 4:
Potrditev zapisnikov
Članom Študentskega sveta je bil posredovan zapisnik seje Študentskega sveta Fakultete za strojništvo
UM.
- Zapisnik 4.korespondenčne seje ŠS FS z dne 24.9.2019.

Sklep 4:
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM potrjuje Zapisnik 4.korespondenčne seje ŠS FS z dne
24.9.2019.
Izid glasovanja: soglasno sprejet.

Ad 5:
Imenovanje koordinatorja za šport.
Zaradi poteka mandatne dobe, koordinatorju za šport na Fakulteti za strojništvo, je ŠS FS UM pozvan k
imenovanju novega koordinatorja za šport, za študijsko leto 2019/2020.
Sklep 5:
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM imenuje Nejca-Filipa SVENŠKA za koordinatorja za šport
za študijsko leto 2019/2020.
Izid glasovanja: soglasno sprejet.

Ad 6:
Predlaganje članov študentske volilne komisije FS.
Prorektor za študentska vprašanja je objavil SKLEP o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih
članic UM Štev.:023/2019/02/430 JŽV. V skladu z razpisom ŠS FS UM predlaga člane študentske volilne
komisije FS v naslednji sestavi:
Predsednik študentske volilne komisije FS: Andrej ŠAJHER.
Član študentske volilne komisije FS: Nejc ŽALMAN.
Član študentske volilne komisije FS: Kristjan ŠMELC.
Član študentske volilne komisije FS: Blaž KALŠEK.
Član študentske volilne komisije FS: Jakob ŠADL.
Nadomestni član študentske volilne komisije FS: Peter LAMPRET.
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Sklep 6:
Študentski svet Fakultete za strojništvo UM predlaga študentsko volilno komisijo FS v naslednji sestavi:
Predsednik študentske volilne komisije FS: Andrej ŠAJHER.
Član študentske volilne komisije FS: Nejc ŽALMAN.
Član študentske volilne komisije FS: Kristjan ŠMELC.
Nadomestni član študentske volilne komisije FS: Blaž KALŠEK.
Nadomestni član študentske volilne komisije FS: Jakob ŠADL.
Nadomestni član študentske volilne komisije FS: Peter LAMPRET.
Izid glasovanja: soglasno sprejet.

Ad 7:
Izvedba volitev v akademski zbor.
Dekan FS UM je zaradi povečanja števila zaposlitev dne 26.8.2019 izdal Sklep št. 023-27-572/2019 s
katerim je določil število članov Akademskega zbora iz vrst študentov, glede na število vseh članov
Akademskega zbora. Skladno s omenjenim sklepom bi moralo biti 35 članov iz vrst študentov v
Akademskem zboru, na dan 26.8.2019 je 31 članov Akademskega zbora iz vrst študentov, zato je
potrebno izvoliti 4 dodatne nadomestne člane.

Ad 7.1:
Imenovanje tričlanske volilne komisije za izvedbo volitev.
Sklep 7:
Študentski svet Fakultete za strojništvo imenuje tričlansko volilno komisijo za izvedbo vseh postopkov
v zvezi s tajnimi volitvami predstavnikov študentov v Akademski zbor FS UM iz vrst študentov na
današnji seji v sestavi:
− Simon HUDALES, član,
− Tadej PUŠNIK, članica,
− Gorazd FORTIN, član.
Izid glasovanja: soglasno sprejet.

Ad 7.2:
Izvedba tajnih volitev predstavnikov študentov v akademski zbor

Sklep 8:
Študentski svet Fakultete za strojništvo sprejema odločitev, da imajo pravico glasovati vsi člani ŠS FS
UM, tako da lahko glasuje 14 članov.
Izid glasovanja: soglasno sprejet.

4

Volilna komisija je prevzela glasovnice, volilni imenik, preverila volilno skrinjico ter povabila
člane Študentskega sveta FS, k tajnim volitvam po volilnem seznamu. Volilna komisija je vodila
zapisnik o izvedbi tajnih volitev, katerega original je hranjen pri prodekanu za študentska
vprašanja Fakultete za strojništvo UM.

Sklep 9:
Na osnovi izvedenih tajnih volitev Študentski svet Fakultete za strojništvo ugotavlja, da so bili za
preostanek mandatne dobe do 7.12.2019 izvoljeni naslednji predstavniki študentov v Akademski zbor
FS UM:
1.

PETELIN Klavdija

2.

BUTOLEN Urška

Izid glasovanja: soglasno sprejet.

Ad 8:
Podaja predlogov za podelitev priznanj za posebne dosežke na FS UM v letu 2019.
Študentski svet FS UM za priznanje FS za izjemni dosežek študentov predlaga skupino Aeronavtičnega
društva Univerze v Mariboru ADUM katera se je prvič udeležila tekmovanja Design, Build, Fly v ZDA ter
dosegla 24. mesto od 104 tekmovalcev. Skupina se je prvič udeležila tekmovanja ter dosegla dobre
rezultate.
Ekipa ADUM je v letu 2019 prvič sodelovala na priznanem mednarodnem študentskem tekmovanju
»DBF«, ki ga prireja AIAA (Ameriški inštitut za aeronavtiki in astronavtiko). Tekmovalne skupine na
»Design, build, fly«, kot že ime pove, tekmujejo v konstruiranju modelov letal po vnaprej določenih
pravilih, ki se vsako leto bistveno spremenijo. Modele letal je potrebno izdelati in z njimi leteti na
tekmovanju, torej je poleg teorije potrebno tudi dosti praktičnih izkušenj za dosego najboljših
rezultatov. Velik vpliv na končen rezultat pa ima končno poročilo, ki obsega 60 strani besedila v
angleščini. Tekmovanje v ZDA ima že 22 letno tradicijo, udeležujejo pa se ga ekipe študentov iz vseh
celin.
Ekipa ADUM se je v oktobru 2018 uspešno kvalificirala na tekmovanje in pričela z delom. Zaradi
problemov s pridobivanjem sredstev, ustreznim prostorom, orodjem in opremo za testiranje in
izdelavo modelov letal, je ekipa uporabila gostoljubje donatorja in zunanjega sodelavca iz Kamnika, z
bogato založeno delavnico, in tam izdelala model. Velik zalogaj je bilo tudi pisanje obsežnega poročila
v angleščini, ki pomembno prispeva k rezultatu. Po oddanem poročilo konec februarja je ekipa
dokončala in testirala model. Na tekmovanju v Tucsonu (Arizona) je ekipa ADUM dosegla 24. mesto od
104. ekip in premagala marsikatero priznano univerzo z večletnimi izkušnjami na tekmovanju. Če
upoštevamo da gre za novonastalo ekipo z zelo omejenimi pogoji in sredstvi, ki sodeluje na zahtevnem
mednarodnem tekmovanju, lahko zaključimo da gre za odličen rezultat in močno ekipo, ki v naslednjih
letih lahko poseže po najvišjih mestih in uspešno zastopa Univerzo v Mariboru tudi v ZDA.
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Člani ŠS FS so ob prejetju vabila dobili nalogo, naj razmislijo o podaji predloga za primernega kandidata
za priznanje študent leta.
Člana ŠS FS Simon HUDALES je za priznanje študent leta predlagal Marka ZADRAVCA.
Marko Zadravec je bil v času srednje šole član EST tehnike na II. gimnaziji, sodeloval je pri muzikalu
Romeo in Julija ter Alica v čudežni deželi. Od 8. razreda osnovne šole do 3. Letnika študija je obiskoval
tudi glasbeno šolo base, kjer se je učil igranja kitare ter nekaj časa igral tudi v bendu.
V zadnjem letu je začel sodelovati s podjetjem Deutz engineering na področju numeričnih analiz
različnih sestavnih delov motorjev. V prihodnosti pa bo delal na projektu, ki ga bo imelo imenovano
podjetje izvajalo v sodelovanjem s fakulteto.
Študij je zaključil kot najboljši študent uvrščen na prvo mesto med 5% procenti najboljših študentov.
Član ŠS FS Gorazd Fortin je za priznanje študent leta predlagal Marka VEBRA.
Marko Veber je študent 2. letnika magistrskega programa strojništvo konstrukterstvo. Njegova
povprečna ocena dodiplomskega študijskega programa strojništvo VS je okrog 9,8 in magistrskega
programa 10 (do sedaj). Tudi že v srednji šoli je imel izstopajoč uspeh. Vse razrede srednje šole je
opravil z odličnim uspehom, poleg tega je osvojil tudi zlato priznanje iz matematičnega tekmovanja
kenguru in na maturi dosegel vse možne točke. Je vesten študent, ki je opravlja vse študijske obveznosti
sproti, deli svoje zapiske in dostikrat priskoči na pomoč tistim, ki imajo težave z razumevanjem snovi.
Prodekan za študentska vprašanja Jani Humar je podal predlog za študenta Matjaža MALOKA, kateri
se je uvrstil na prvo mesto po kriteriju povprečne ocene za celotni študij v študijskem letu 2018/2019
(od 1.oktober do 30.september 2019). Študent Matjaž Malok je vpisan v 1.letnik 2.stopnje v letu
2019/2020 na programu Mehatronika. Prvo stopnjo je zaključil 29.8.2019 ter dosegel povprečje 9,91.
Član ŠS FS Tadej Pušnik je podal predlog za študentko leta Zali PREGELJ, katera je vestna študentka, ki
opravlja vse študijske obveznosti sproti, pomaga svojim sošolcem ter deli svoje zapiske in priskoči na
pomoč tistim, ki imajo težave z razumevanjem snovi. Ob končanem drugem letniku prve stopnje, je
imela povprečje nad 9.00. Poleg študijskih obveznosti opravlja še funkcijo predsednice društva BESTBoard of European Students of Technology.
Poudariti moramo, da smo podatke preverili izključno na podlagi zaupanja ter poznanja. Za vse
opisane dosežke študentov, dokazil dosežkov nismo pridobili.

Sklep 10:
Študentski svet FS UM za priznanje FS za izjemni dosežek študentov predlaga skupino Aeronavtičnega
društva Univerze v Mariboru.
Izid glasovanja: soglasno sprejet.
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Sklep 11:
Študentski svet FS UM za priznanje študent leta predlaga Marka ZADRAVCA.
Izid glasovanja: za Marka ZADRAVCA 5 glasov.
Za Marka VEBRA 1 glas.
Za Matjaža MALOKA 1 glas.
Za Zalo PREGELJ 1 glas.

Ad 9:
RAZNO
Študentski svet Fs organizira delovno-motivacijski vikend s Tutorji FS. Pogovarjali smo se o programu
na DMV ter aktivnostih. Predlog je da na DMV izdelamo osnutek načrta projektov, ki jih bomo izvedli
v prihodnjem letu.
Prav tako so bile razdeljene majice ŠS FS.
Jani Humar je omenil da prihaja dogodek izmenjava študijskega gradiva in brucovanje štirih fakultet.
Član ŠS FS Gorazd Fortin je opozoril da mobilna aplikacija Wise-timetable na njegovem mobilnem
telefonu ne deluje, ostali člani so poročali da v začetku semestra nekaj dni prav tako aplikacija ni
delovala.
Jani Humar je člane opomnil da prihajajo nove volitve v ŠS in naj člani razmislijo o ponovnem
kandidiranju v ŠS FS za novo študijsko leto.
Naslednja seja bo v sredini novembra v sredo okvirno ob 11h. Teden in učilnica bosta posredovana v
vabilu.

Seja se je končala ob 12:00.

Sejo je vodil in zapisal:
Jani Humar
Prodekan za študentska vprašanja FS UM
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