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ZAPISNIK
1. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 21. 4. 2016
Prisotni člani ŠSUM: Gregor Nikolić (FERI), Laura Lepej (FKBV), Rok Gomilšek (FKKT), Živa Ledinek (MF),
Andrej Šajher (FS), David Borlinič Gačnik (PF), Luka Muršec (FGPA), Žan Dreisibner (FZV), Blaž Sašek
(FOV), Kaja Sel (FF), Katja Zemljič (FNM), Klemen Grobin (FL)
Nadomestni člani ŠSUM: Pia Prebevšek (FERI), Monika Strauss (EPF), Jure Pirc (PF), Žan Mlakar (FF)
Predsedujoča ŠSUM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Tilen Markun (FOV), Janja Žerak Vuk (UM), Sanja Potrč (FKKT), Tina Pivec (FF), Primož
Šajher (UM)
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 1. izredne seje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane in ugotovila, da smo sklepčni.
Predstavila je predlagani dnevni red in odprla razpravo.
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 1. izredne seje ŠS UM
2. Podaja predlogov za nagrade Univerze v Mariboru za študente
3. Imenovanje članov Komisije za interesne dejavnosti študentov Univerze v Mariboru
4. Imenovanje članov Komisije za knjižnični sistem Univerze v Mariboru

Ker razprave ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega sklepa:
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Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 1. izredne seje ŠS UM.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Podaja predlogov za nagrade Univerze v Mariboru za študente
Predsedujoča je pod točko Podaja predlogov za nagrade Univerze v Mariboru za študente povedala, da
je ŠS UM na 5. izredni seji ŠS UM sprejel Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za
študente in imenoval komisijo za pregled vlog. Prosil je predsednico komisije, da je podala poročilo.
Pia Prebevšek je povedala, da so člani komisije pregledali kandidature, vendar nekatere med njimi niso
bile popolne, zato so jih pozvali k dopolnitvi. Po pregledu dopolnjenih kandidatur so ugotovili, da so vsi
kandidati vloge ustrezno dopolnili.
Vložene so bile naslednje kandidature:
 Kandidature za Znak Leona Štuklja:
- Iza Mlakar, študentka Medicinske fakultete UM
- Tilen Zajc, študent Fakultete za strojništvo UM
- Dušan Fister, študent Fakultete za strojništvo UM
 Kandidatura za Plaketo Leona Štuklja:
- Uroš Veselič, študent Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UM
 Kandidaturi za pomembne kulturne dosežke študentov UM:
- Aleš Studen, študent Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM
- Uroš Jurgec, študent Pedagoške fakultete UM
 Kandidaturi za Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM
- Ines Kebler, študentka Medicinske fakultete UM
- Društvo študentov Fakultete za organizacijske vede
 Kandidaturi za Naj prostovoljca študenta UM:
- Nastasija Mahne, študentka Filozofske fakultete UM
- Lucia Klasinc, študentka Filozofske fakultete UM
- Marko Lenarčič, študent Fakultete za turizem UM
Predsedujoča je povedala, da so vloge vseh kandidatov priložene v gradivu.
Predsedujoča je predstavila potek glasovanja, povedala je, da pod vsako kategorijo ima vsak prisoten
član pravico glasovati za enega kandidata.
Predsedujoča je prebrala kandidate za Znak Leona Štuklja. Kandidaturo Ize Mlakar je podprlo 13 članov
ŠS UM, kandidaturo Tilna Zajca je podprl 1 član ŠS UM, Dušana Fistra pa ni podprl nobeden izmed
članov ŠS UM.
Predsedujoča je povedala, da je za Plaketo Leona Štuklja prišla ena kandidatura. Kandidaturo Uroša
Veseliča je podprlo vseh 14 prisotnih članov ŠS UM.
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Predsedujoča je prebrala kandidate za Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
Kandidaturo Uroša Jurgeca je podprlo 14 članov ŠS UM, kandidature Aleša Studena ni podprl nihče
izmed članov ŠS UM.
Predsedujoča je prebrala kandidate za Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti
na UM. Kandidaturo Ines Kebler je podprlo 7 članov ŠS UM, kandidaturo Društva študentov Fakultete
za organizacijske vede je prav tako podprlo 7 članov ŠS UM. Zaradi izenačenega rezultata se je
predsedujoča ŠS UM odločila za žreb. Izžrebana je bila Ines Kebler.
Predsedujoča je prebrala kandidate za Naj prostovoljca študenta UM. Kandidaturo Lucie Klasinc je
podprlo 5 članov ŠS UM, kandidaturo Nastasije Mahne je podprlo 7 članov ŠS UM, kandidaturo Marka
Lenarčiča pa sta podprla 2 člana ŠS UM.
Po glasovanju je predsedujoča povedala, da ima ŠS UM možnost predlagati dva prejemnika Plakete
Leona Štuklja, zato je predlagala, da bi za prejemnika 2. Plakete Leona Štuklja predlagali enega izmed
preostalih dveh kandidatov za Znak Leona Štuklja. Prisotne je pozvala k razpravi.
Gregor Nikolić je povedal, da se morata kandidata s tem tudi strinjati.
Maja Žibert je povedala, da ju bomo o tem obvestili.
Predsedujoča je prebrala imeni kandidatov. Kandidaturo Tilna Zajca so podprli 4 člani ŠS UM,
kandidaturo Dušana Fistra pa 10 članov ŠS UM.
Po glasovanju je predsedujoča predlagala sprejem naslednjih sklepov:
Sklep 2
ŠS UM predlaga, da se znak Leona Štuklja za športne dosežke podeli Izi Mlakar, študentki Medicinske
fakultete UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 2.1
ŠS UM predlaga, da se plaketa Leona Štuklja za športne dosežke podeli Urošu Veseliču, študentu
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UM in Dušanu Fistru, študentu Fakultete za strojništvo UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 2.2
ŠS UM predlaga, da se Listina za pomembne kulturne dosežke podeli Urošu Jurgecu, študentu
Pedagoške fakultete UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Sklep 2.3
ŠS UM predlaga, da se Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM podeli Ines
Kebler, študentki Medicinske fakultete UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 2.4
ŠS UM predlaga, da se Listino za naj prostovoljca študenta UM podeli Nastasiji Mahne, študentki
Filozofske fakultete UM.
ZA: 13

PROTI: 1
Ad 3. Imenovanje članov Komisije za interesne dejavnosti študentov Univerze v
Mariboru

Predsedujoča je povedala, da je s potekom mandata članov ŠS UM, mandat potekel tudi članom KIDŠ.
Sočasno z vabilom so bili člani ŠS UM pozvani tudi h kandidaturi za člane KIDŠ, člani KIDŠ pa so lahko
samo člani ŠS UM, ne pa nadomestni člani ŠS UM ali prodekani za študentska vprašanja.
Zainteresiranost za članstvo so pokazali Kaja Sel, članica ŠS UM s Filozofske fakultete, Živa Ledinek,
članica ŠS UM z Medicinske fakultete in Rok Gomilšek, član ŠS UM s Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo. Kandidate je povabila k predstavitvi.
Rok Gomilšek je povedal, da je študent 1. letnika 2. stopnje na FKKT, že sedaj je bil pol leta član KIDŠ,
tako da delo v tej komisiji že pozna.
Živa Ledinek je povedala, da je študentka Medicinske fakultete, zdi se ji, da je to izjemna priložnost, da
se nauči nečesa novega, prav tako pa ima rada takšno delo.
Kaja Sel je povedala, da je študentka Filozofske fakultete, že sedaj je bila pol leta članica KIDŠ, zato delo
v tej komisiji pozna, prav tako pa je izpostavila, da je to delo izjemno pomembno za delovanje ŠS članic.
Predsedujoča je zbrane pozvala k razpravi.
Ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 3
ŠS UM imenuje v Komisijo za interesno dejavnost študentov Kajo Sel, Roka Gomilška in Živo Ledinek za
mandatno dobo, ki se veže na mandatno dobo članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 4. Imenovanje članov Komisije za knjižnični sistem Univerze v Mariboru
Predsedujoča je povedala, da je dosedanjim članom Komisije za knjižnični sistem Univerze v Mariboru
potekel dvoletni mandat, zato je bil ŠS UM pozvan, da predlaga tri člane v to komisijo.
Po pozivu h kandidiranju so prispele tri kandidature, ki se nahajajo v prilogi, in sicer s strani Jureta Pirca,
Davida Borliniča Gačnika in Petra Papeža, študentov Pravne fakultete UM.
Predsedujoča je prisotne pozvala k razpravi.
Rok Gomilšek je vprašal, kako je s stroškom vpisnine v UKM?
Tina Pivec mu je odgovorila, da se to potrjuje v mesecu maju skupaj z ostalimi vpisnimi stroški.
Ker nadaljnje razprave ni bilo, je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4
ŠS UM imenuje Davida Borliniča Gačnika, Jureta Pirca in Petra Papeža, študente Pravne fakultete UM,
za člane Komisije za knjižnični sistem UKM za mandatno obdobje od 21. 4. 2016 do 20. 4. 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru,
Maja Žibert, l.r.
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