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Slomškov trg 15
2000 Maribor

Maribor, 5. november 2012

4. redna seja Študentskega sveta Univerze v Mariboru
______________________________________________________________________________
ki je potekala 30.10.2012 na Rektoratu Univerze v Mariboru
Prisotni člani ŠSUM: Benjamin Kozole (FKBV), Jerneja Golub (MF), Jani Jovan (EFF), Aljaž
Kraner (FS), Jan Perša (FG), Nuša Novak (PeF), Tina Hercan (FZV), Eva Zorko (FF), Blaž
Resnik (FE)
Prisotni namestni člani ŠSUM: Gabrijela Tkalec (FKKT), Goran Berghaus (MF), Tea
Markotič (EPF), Aleš Žibert (FG), Natalija Gorički (FZV), Martin Vogrin (FNM), Jalen Plut
(FL), Žiga Omerzu (FE)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja Robert Presker
Ostali prisotni: Rok Hržič (MF), Urška Fakin (MF), Mateja Meh (FERI), Bojan Klavžar (ŠD),
Sandra Gobec (PF), Alenka Platovšek (PF), Tomaž Praprotnik (FF), Banjamin Najvirt (FVV),
Nejc Poljanšek (FVV), Mitja Jelen (FS), Rok Dolinšek (FG)
Robert Presker, prorektor za študentska vprašanja UM, je pozdravil vse navzoče, preveril
je sklepčnost in ugotovil, da smo sklepčni.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje ŠS UM, Korespondenčne seje ŠS UM z dne
2.10.2012, Korespondenčne seje ŠS UM z dne 18.10.2012 in Korespondenčne
seje z dne 23.10.2012
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Izvolitev dveh novih članov v Senat UM
5. Izvolitev nadomestnega člana Statutarne komisije UM
6. Izvolitev člana iz vrst študentov v Komisijo za podelitev naslovov, priznanj in
nagrad UM
7. Predlogi članov v Komisije Senata UM
8. Habilitacijski postopki
9. Spremembe v visokem šolstvu
10. Prepoznavni znak študentov UM
11. Potrditev plačil ŠVK članic
12. Pobude in predlogi
13. Razno

Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 4. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Potrditev zapisnika 3. redne seje ŠS UM, Korespondenčne seje ŠS UM z dne
2.10.2012, Korespondenčne seje ŠS UM z dne 18.10.2012 in Korespondenčne seje z dne
23.10.2012
Robert Presker, prorektor za študentska vprašanja, je dal v razpravo zapisnik 3. redne
seje ŠS UM, Korespondenčne seje ŠS UM z dne 2.10.2012, Korespondenčne seje ŠS UM z dne
18.10.2012 in Korespondenčne seje z dne 23.10.2012, ker ni bilo pripomb je dal na
glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 3. redne seje ŠS UM, Korespondenčne seje ŠS UM z dne 2.10.2012,
Korespondenčne seje ŠS UM z dne 18.10.2012 in Korespondenčne seje z dne 23.10.2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Robert Presker je predal besedo Janji Deutschmann, ki je povedala, da je neizvršen en
sklep in sicer sklep z dne 02.10.2012, ki ga je ŠS UM sprejel na svoji seji: »ŠS UM poziva
rektorja Univerze v Mariboru k odpravi odločitve Senata Fakultete za gradbeništvo, ki je
kljub negativnemu mnenju Študentskega sveta Fakultete za gradbeništvo izvolil mag.
Stanka Lakovića v naziv višji predavatelj.«
Sekretarka je dodala, da še čakamo na odgovor s strani rektorja ter da še nimamo nobene
povratne informacije kako daleč je zadeva v obravnavi.
Prorektor je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 3
ŠS UM potrdi pregled neizvršenih sklepov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4. Izvolitev dveh novih članov v Senat UM
Robert Presker pove, da sta se v Senatu UM sprostili dve prosti mesti, saj je Rok Hržič
podal odstopno izjavo zaradi izvolitve v Upravni odbor UM. Enemu študentu pa je potekel
status študenta.
Pove, da je vesel, da je prispelo veliko kandidatur in nato pozove vse k predstavitvi.

Po razpravi je Robert Presker predlagal naslednja sklepa:
Sklep 4.1.
ŠS UM imenuje volilno komisijo za potrebe volitev dveh nadomestnih članov Senata UM v
sestavi Gabrijela Tkalec za predsednico, Benjamina Kozoleta in Martina Vogrina za člana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 4.2.
ŠS UM na podlagi Sklepa o razpisu nadomestnih volitev predstavnika študentov v Senat
Univerze v Mariboru z dne 02.10.2012 in na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da sta za
člana Senata UM izvoljena študentka Filozofske fakultete Eva Zorko in študent Fakultete za
gradbeništvo Jan Perša.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5. Izvolitev nadomestnega člana Statutarne komisije UM
Robert Presker je povedal, da smo s strani strokovnih služb prejeli poziv za izvolitev
novega nadomestnega člana Statutarne komisije.
Sledi predstavitev kandidatke Sandre Gobec.
Po razpravi je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5.1.
ŠS UM imenuje tričlansko volilno komisijo za volitve nadomestnega člana Statutarne
komisije UM v sestavi Gabrijelo Tkalec za predsednico za predsednika in Martina Vogrina in
Benjamina Kozoleta za člana.
Sklep je bi soglasno sprejet.
Sklep 5.2.
ŠS UM izvoli Sandro Gobec za nadomestno članico Statutarne komisije Univerze v
Mariboru, za preostalo mandatno dobo, za čas do 22.06.2013.
Ad 6. Izvolitev člana iz vrst študentov v Komisijo za podelitev naslovov, priznanj in
nagrad UM
Robert Presker pove, da moramo v Komisijo za podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM
izvoliti novega člana/ico.
Pove, da smo prejeli eno kandidaturo in sicer s strani Fakultete za varnostne vede.
Besedo k predstavitvi poda Nejcu Poljanšku.

Sklep 6
ŠS UM izvoli za članico Komisije za podelitev naslovov, priznanj in nagrad iz vrst študentov
Nejca Poljanška.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 7. Predlogi članov v Komisije Senata UM
Robert Presker pove, da so se sprostila prosta mesta v komisijah Senata UM iz
najrazličnješih razlogov (prenehanje statusa študenta, odstop,..). ŠS UM mora Senatu UM
predlagati nove člane.
Sledijo predstavitve in izvolitve predlogov.
Robert Presker po predstavitvah in izvolitvah predlogov predlaga sprejetje naslednjih
ugotovitvenih sklepov:
Sklep 7.1.
ŠS UM predlaga Evo Senica in Jana Peršo za nadomestna člana Komisije za dodiplomski
študij Senata UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 7.2.
ŠS UM predlaga Karino Soršak Kukovec in Barbaro Zagorc za nadomestna člana Komisije za
podiplomski študij Senata UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 7.3.
ŠS UM predlaga Jasno Knez in Tjašo Orešek za nadomestna člana Komisije za znanstveno
raziskovalne zadeve Senata UM.
Sklep 7.4.
ŠS UM predlaga Saro Brkljačič za nadomestno članico Komisije za mednarodno in
meduniverzitetno sodelovanje Senata UM.
Sklep 7.5.
ŠS UM predlaga Roka Dolinška in Tejo Janeš za nadomestna člana Komisije za ocenjevanje
kakovosti Senata UM.

Ad.8 Habilitacijski postopki
Robert Presker na tej točki besedo preda sekretaki Janji Deutschmann, ki v nadaljevanju
na kratko povzame razloge zakaj se habilitacijski mnenji vrneta v ponovno obravnavo
Študentskemu svetu Fakultete za zdravstvene vede.
Predlaga sprejetje naslednjih sklepov.
Sklep 8.1.
Pritožbi doc. dr. Majde Pajnkihar z dne 9.7.2012
zdravstvene vede se ugodi.

zoper Študentski svet Fakultete za

Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 8.2.
Sklep o negativnem mnenju Študentskega sveta FZV v zvezi z izvolitvijo doc. dr. Majde
Pajnkihar v naziv izredna profesorica za predmetno področje »zdravstvena nega« s e o d p
r a v i in se zadeva v r n e Študentskemu svetu FZV v ponovni postopek.
Sklep 8.3.
Pritožbi Nataše Mlinar Reljić z dne 6.7.2012
zdravstvene vede se ugodi.

zoper Študentski svet Fakultete za

Sklep 8.4.
Sklep o negativnem mnenju Študentskega sveta FZV v zvezi z izvolitvijo Nataše Mlinar
Reljić v naziv predavateljica za predmetno področje »zdravstvena nega« s e o d p r a v i
in se zadeva v r n e Študentskemu svetu FZV v ponovni postopek.
Ad 9 Spremembe v visokem šolstvu
Opravljena je bila razprava.
Ad 10 Prepoznavni znak študentov UM
Robert Presker na kratko predstavi protokol nošenja značke. V razpravi je bil izpostavljen
predlog, da se iz protokola črta, da je obvezna nošnja značke na brucovanjih. Predlog je
bil s strani ŠS UM podprt.
Sklep 10
ŠS UM potrdi protokol nošenja značke.
Ad. 11 Potrditev plačil ŠVK članic
Robert Presker predlaga sprejetje naslednjih dveh sklepov in sicer iz razloga, da imamo
pravno podlago za povrnitev nastalih stroškov študentom, ki delajo v volilnih komisijah
članice.

Sklep 11.1.
ŠS UM odobri plačilo za delo v višini 4€/h za predsednika in 3,5€/h za člane volilne
komisije članic.
Sklep 11.2.
ŠS UM odobri povračilo potnih stroškov članom študentske volilne komisije članic, ki
nastanejo zaradi izvrševanja Sklepa o razpisu volitev v študentske svete članic.
Ad. 12 Pobude in predlogi
Ad. 13 Razno

prorektor za študentska vprašanja UM,
Robert Presker

