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ZAPISNIK
15. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 23. 11. 2015
Prisotni člani ŠSUM: Tadej Štadler (FERI), Timotej Horvat (FKBV), Rok Gomilšek (FKKT), Luka Kolar
(EPF), Andrej Černi (FZV), Blaž Sašek (FOV), Anže Zaletel (FVV), Kaja Sel (FF), Marko Šterk (FNM),
Jožica Vohar (FT)
Prisotni namestniki članov ŠSUM: Matija Šenveter (FKBV), Vita Petek Regoršek (FKKT), Julija Visočnik
(EPF), Petra Perpar (FOV), Žan Mlakar (FF), Alex Wirth (FNM), Jerneja Smole (FT).
Predsedujoča ŠSUM: v. d. prorektorja za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Tina Ekart (PeF), Tara Svetina (ŠD), Igor Grofelnik (FL), Tilen Markun (FOV), Sanja
Potrč (FKKT), Janja Žerak Vuk, strokovna sodelavka Službe za študentske zadeve UM, Matej Matic
Murenc (EPF), Gregor Nikolić (FERI), Tina Pivec (FF)

Ad 1. Konstituiranje ŠS UM po izvedenih nadomestnih volitvah
Tina Pivec, predsednika ŠVK UM, je predstavila potek nadomestnih volitev v ŠS UM in čestitala
novoizvoljenim članom. Sledila je predstavitev članov in nadomestnih članov ŠS UM.
Predsedujoča je odprla možnost za razpravo in ker razprave ni bilo, je v sprejem predlagala naslednji
sklep:
Sklep 1
Po izvedenih nadomestnih volitvah v Študentski svet Univerze v Maribotu se ta konstituira v naslednji
sestavi: Maja Žibert kot predsednica, Tadej Štadler kot član in Pia Prebevšek kot namestnica člana s
Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Timotej Horvat kot član in Matija Šenveter
kot namestnik člana s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Rok Gomilšek kot član in Vita
Petek Regoršek kot namestnica člana Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Tadej Jalšovec kot
član in Monika Sobočan kot namestnica člana z Medicinske fakultete, Luka Kolar kot član in Julija
Visočnik kot namestnica člana z Ekonomsko poslovne fakultete, Sandra Gobec kot članica in Katja
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Kebrič kot namestnica članice s Pravne fakultete, Luka Muršec kot član in Gregor Trlep kot
namestnik člana s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Nuša Novak kot
članica in Iza Herman kot namestnica člana s Pedagoške fakultete, Patric Rajšp kot član in Andrej
Černi kot namestnik člana s Fakultete za zdravstvene vede, Blaž Sašek kot član in Petra Perpar kot
namestnica člana s Fakultete za organizacijske vede, Anže Zaletel kot član in Manca Sternen kot
namestnica člana s Fakultete za varnostne vede, Kaja Sel kot članica in Žan Mlakar kot namestnik
članice s Filozofske fakultete, Marko Šterk kot član in Alex Wirth kot namestnik člana s Fakultete za
naravoslovje in matematiko, Alen Krošelj kot član in Damjan Vetrih Lapornik kot namestnik člana s
Fakultete za energetiko ter Jožica Vohar kot članica in Jerneja Smole kot namestnica članice s
Fakultete za turizem, za mandatno obdobje do 11. 4. 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Potrditev dnevnega reda 15. redne seje ŠS UM
Predsedujoča je predstavila predlagani dnevni red in odprla razpravo.
Predlagan dnevni red:
1. Konstituiranje ŠS UM po izvedenih nadomestnih volitvah
2. Potrditev dnevnega reda 15. redne seje ŠS UM
3. Potrditev zapisnika 14. redne seje ŠS UM in zapisnika 8. korespondenčne seje ŠS UM
4. Pregled neizvršenih sklepov
5. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM
6. Podaja mnenja h kandidaturam za prorektorja za študentska vprašanja UM
7. Izvedba volitev članov Disciplinskega sodišča II. stopnje
8. Aktualna študentska tematika
9. Terminski plan sej
10. Predlogi in pobude
11. Razno
Ker razprave ni bilo, je dala na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2
ŠS UM potrdi predlagan dnevni red 15. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Potrditev zapisnika 14. redne seje ŠS UM in zapisnika 8. korespondenčne seje ŠS UM
Predsedujoča je povedala, da na predlog zapisnika nismo prejeli nobene pisne pripombe. Odprla je
razpravo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoča dala na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 3
ŠS UM potrdi zapisnik 14. redne seje ŠS UM in zapisnik 8. korespondenčne seje ŠS UM.
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Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4. Pregled neizvršenih sklepov
Tina Pivec, sekretarka ŠS UM, je povedala, da so bili vsi sklepi izvršeni in da so bili posredovani
pristojnim službam. Prav tako pa je bil objavljen tudi Foto natečaj, ki je bil sprejet na 8.
korespondenčni seji.
ŠS UM je sprejel naslednji sklep:
Sklep 4
ŠS UM se seznani s poročilom o izvrševanju sklepov.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM
Predsedujoča je povedala, da so bile v vmesnem času seje Upravnega odbora UM, Senata Univerze v
Mariboru, Komisije za dodiplomski študij Senata UM, Komisije za podiplomski študij Senata UM in
Habilitacijske komisije Senata UM in Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve Senata UM.
Predsedujoča je zaradi tega, ker se član UO UM, Klemen Drnovšek, seje ni mogel udeležiti,
predstavila dogajanje na zadnji seji UO UM.
O seji Senata UM je poročal Tilen Markun, Maja Žibert je poročala o dogajanju na Komisiji za
dodiplomski študij Senata UM, v okviru katere je predstavila tudi Pravilnik o Zoisovih štipendijah. Tina
Pivec je poročala o Komisiji za podiplomski študij Senata UM, kjer je bilo veliko govora o spremembah
doktorskega študija in uvedbi doktorske šole. Prav tako je poročala o seji Habilitacijske komisije
Senata UM, kjer je bilo ob izdaji soglasja k izvolitvi v naziv, ponovno največ govora o pojavu plenilskih
revij.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5
ŠS UM se seznani s poročili sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6. Podaja mnenja h kandidaturam za prorektorja za študentska vprašanja UM
Pri točki Podaja mnenja h kandidaturam za prorektorja za študentska vprašanja UM je vlogo
poročevalke prevzela Tina Pivec, sekretarka ŠS UM. Povedala je, da je bil v začetku novembra
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objavljen Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prorektorja za študentska
vprašanja Univerze v Mariboru. Kandidature so kandidati morali oddati do 16. 11. 2015 do
12.00. V tem predvidenem roku je prispela ena kandidatura kandidatke Maje Žibert.
Prosila je kandidatko, da predstavi svoj program dela in svojo vizijo za potencialni mandat
prorektorja za študentska vprašanja UM.
Kandidatka je zbranim predstavila svoj program.
Sekretarka ŠS UM je odprla razpravo. Kandidatki je vprašanje postavil Blaž Sašek, ki se je navezovalo
na prodajo promocijskega materiala ŠS UM.
Ker nadaljnje razprave ni bilo, je sekretarka ŠS UM na glasovanje dala naslednji sklep.
Sklep 6
ŠS UM izmed prispelih kandidatur v »Postopku kandidiranja in imenovanja prorektorja za študentska
vprašanja UM« daje pozitivno mnenje za prorektorja za študentska vprašanja UM kandidatki Maji
Žibert, študentki Fakultete za turizem.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7. Izvedba volitev članov Disciplinskega sodišča II. stopnje
Predsedujoča je povedala, da je prejela poziv za izvolitev za imenovanje novih članov iz vrst
študentov Disciplinskega sodišča II. stopnje, saj je dosedanjim članom potekel mandat. V skladu s tem
so bili študenti pozvani k prijavi za člana Disciplinskega sodišča II. stopnje, rok za oddajo kandidatur
pa je bil 20. 11. 2015. Prejeli smo dve kandidaturi s strani Anje Zelenik in Mihe Satlerja, študentov
Pravne fakultete.
Za namen volitev je predsedujoča predlagala naslednji sklep:
Sklep 7
ŠS UM imenuje Timoteja Horvata kot predsednika volilne komisije in Kajo Sel ter Tadeja Štadlerja kot
člana volilne komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Po končanih volitvah je predsednik volilne komisije predstavil rezultate. Izmed 11 volivcev, ki so imeli
pravico do glasovanja, jih je glasovalo 11. Oba kandidata pa sta prejela 11 glasov. Neveljavnih
glasovnic ni bilo.
Predsedujoča je predagala sprejetje naslednjega sklepa:
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Sklep 7.1
ŠS UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da sta za člana Disciplinskega sodišča II. stopnje za
študente Univerze v Mariboru izvoljena Anja Zelenik in Miha Satler, študenta Pravne fakultete, od 24.
11. 2015 do 23. 11. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8. Aktualna študentska tematika
Predsedujoča je predala besedo članu ŠS UM, Alexu Wirthu, ki je predstavil predlog ukrepa Prva
zaposlitev, ki se nanaša na pripravništva učiteljev. V sklopu ukrepa naj bi za učitelje do 29. Leta
razpisali 30 mest za pripravništva.
Po predstavitvi je stekla diskusija na temo.
Predsedujoča je na glasovanje dala naslednje sklepe:
Sklep 8
ŠS UM se seznani s poročanjem o predlogu ukrepa Prva zaposlitev.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 9. Terminski plan sej ŠS UM

Predsedujoča je predala besedo Tini Pivec, ki je predstavila terminski plan sej ŠS UM do aprila, ko se
konča mandatno obdobje trenutne sestave ŠS UM.
Predsedujoča je odprla razpravo.
Ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 9
ŠS UM potrdi terminski plan sej ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 10. Pobude in predlogi

Pod točko »Pobude in predlogi« predlogov ali pobud ni bilo.
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Ad 11. Razno
Pod točko »Razno« je predsedujoča zbranim povedala, da je v pripravi sestava sporazuma o
sodelovanju ŠS UM z Univerzitetno športno zvezo Maribor. Povedala je, da mora biti v delovni
skupini, ki pripravlja ta sporazum vsaj en študent. Predlagala je Suzano Bračič, študentko Medicinske
fakultete.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predsedujoča predlagala sprejem
naslednjega sklepa:
Sklep 11
ŠS UM imenuje študentko Medicinske fakultete, Suzano Bračič, v delovno skupino za sestavo
sporazuma o sodelovanju ŠS UM z Univerzitetno športno zvezo Maribor.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Tina Pivec je predstavila potek Fotonatečaja ŠS UM, ki se je že končal, vendar se še niso izbrale
primerne fotografije. V skladu s tem je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 11
ŠS UM imenuje komisijo za izbor fotografij, prispelih na Fotografski natečaj na temo "Utrip
študentskega življenja na Univerzi v Mariboru", v sestavi: Pia Prebevšek kot predsednica in Matej
Matic Murenc, Maja Žibert, Suzana Bračič in Tadej Štadler kot člani te komisije.

Sklep je bil soglasno sprejet.

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