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Maribor, 20. september 2012

3. redna seja Študentskega sveta Univerze v Mariboru
______________________________________________________________________________
ki je potekala 19.09.2012 na Rektoratu Univerze v Mariboru
Prisotni člani ŠSUM: Jaka Drobež (ŠD), Jan Perša (FG), Eva Zorko (FF), Blaž Resnik (FE)
Prisotni namestni člani ŠSUM: Vid Šajher (FKBV), Gabrijela Tkalec (FKKT), Goran
Berghaus (MF), Matej Tovornik (ŠD), Tea Markotič (EPF), Martin Vogrin (FNM), Jalen Plut
(FL), Žiga Omerzu (FE)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja Robert Presker
Ostali prisotni: Rok Hržič (MF), Rok Pintar (FOV), Urška Fakin (MF), Nina Pivec (MF), Eva
Nike Cvikl (MF), Marko Luk (FF), Mateja Meh (FERI), Bojan Klavžar (ŠD), Sandra Gobec (PF)
Robert Presker, prorektor za študentska vprašanja UM, je pozdravil vse navzoče, preveril
je sklepčnost in ugotovil, da smo sklepčni.
Robert Presker je predstavil dnevni red. Predlagal je razširitev za dodatno točko “Poziv za
podajo mnenja k predlogom za Perlachovo nagrado za leto 2012”.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje ŠS UM, korespondenčne seje ŠS UM z dne
11.7.2012 in 9. izredne seje ŠS UM
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Predlog člana in nadomestnega člana Komisije za pritožbe UM
5. Habilitacijski postopki
6. Dodelitev statusa društva, ki deluje v interesu študentov Univerze v Mariboru
7. Stalne delovne komisije ŠS UM
8. Pobude in predlogi
9. Razno

Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 3. redne seje ŠS UM, razširjen za dodatno točko: "Poziv za podajo
mnenja k predlogom za Perlachovo nagrado za leto 2012".
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2. Potrditev zapisnika 2. redne seje ŠS UM, korespondenčne seje ŠS UM z dne 11.7.2012
in 9. izredne seje ŠS UM
Robert Presker, prorektor za študentska vprašanja, je dal v razpravo zapisnik 2. redne
seje ŠS UM, korespondenčne seje ŠS UM z dne 11.7.2012 in 9. izredne seje ŠS UM, ker ni
bilo pripomb je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 2. redne seje ŠS UM, korespondenčne seje ŠS UM z dne 11.7.2012 in
9. izredne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Robert Presker je predal besedo Janji Deutschmann, ki je povedala, da so vsi sklepi
izvršeni.
Predlagal je naslednji sklep:
Sklep 3
ŠS UM potrdi pregled neizvršenih sklepov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4. Predlog člana in nadomestnega člana Komisije za pritožbe UM
Robert Presker pove, da smo prejeli poziv za podajo predloga za člana in namestnika člana
iz vrst študentov v Komisijo za pritožbe študentov UM. Pove, da smo prejeli dve
kandidaturi in sicer s strani študentke Pravne fakultete UM, Sandre Gobec ter s strani
študentke Filozofske fakultete, Tine Pivec.
Sandra Gobec, ena izmed kandidatk je bila prisotna tudi na sami seji, kjer ji je prorektor
podal besedo za predstavitev. Povedala je, da vidi v tej funkciji možnost profesionalnega
izpopolnjevanja.
Po razpravi je Robert Presker predlagal naslednja sklepa:
Sklep 4.1.
ŠS UM predlaga za člana iz vrst študentov v Komisijo za pritožbe študentov UM Sandro
Gobec, študentko Pravne fakultete UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 4.2.
ŠS UM predlaga za nadomestnega člana iz vrst študentov v Komisijo za pritožbe študentov
UM Tino Pivec, študentko Filozofske fakultete.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5. Poziv za podajo mnenja k predlogom za Perlachovo nagrado za leto 2012
Robert Presker je povedal, da smo s strani strokovnih služb prejeli poziv za podajo mnenja
k predlogom za Perlachovo nagrado za leto 2012. Dodal je, da je vso gradivo objavljeno na
e sejah in odprl razpravo.
Po razpravi je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5
ŠS UM soglaša s predlaganimi nagrajenci Strokovne komisije za ocenitev predlogov za
podelitev Perlachove nagrade v letu 2012.
Sklep je bi soglasno sprejet.
Ad 6. Habilitacijski postopki
Na tej točki je Robert Presker podal besedo sekretarki, Janji Deutschmann, ki je povzela
mnenje objavljeno v gradivo in predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 6.1.
Pritožbi dr. Marine Novak z dne 9.8.2012 se ne ugodi in se jo kot neutemeljeno zavrne.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 6.2.
Sklep Študentskega sveta Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru z dne, 18.7.2012 se
p o t r d i.
Janja je tudi seznanila ŠS UM z umikom pritožbe mag. Dunje Labović in predlagala
sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 6.3.
ŠS UM se seznani z umikom pritožbe mag. Dunje Labović, z dne 13.9.2012.
Ad. 7. Dodelitev statusa društva, ki deluje v interesu študentov Univerze v Mariboru
Na tej točki Robert pove, da smo to točko prestavili iz prejšnje seje na današnjo, zaradi
neprisotnosti predsednika Društva študentov Filozofske fakultete.
Robert poda besedo predsedniku društva, Marko Luku, ki pove, da društvo ureja veliko
birokratskih zadev in da društvo sodeluje tudi s ŠS PeF in ŠS FNM.

Po razpravi Robert Presker predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 7
ŠS UM predlaga rektorju Univerze v Mariboru, da podeli status društva oz. združenja, ki
deluje v interesu študentov UM, Društvu študentov Filozofske fakultete Maribor.
ZA so glasovali 3 člani ŠS UM, PROTI so glasovali 3 člani ŠS UM, VZDRŽANIH je bilo 5 članov
ŠS UM.
Sklep ni bil sprejet.
Ad.8 Stalne delovne komisije ŠS UM
Na tej točki Robert Presker pozove predstavnike delovnih komisij ŠS UM k predstavitvi.
Delovno komisijo za socialne zadeve predstavi, Urška Fakin, delovno komisijo za študijske
zadeve, Rok Hržič in delovno komisijo za obštudijsko dejavnost, Robert Presker.
Rok Hržič, koordinator programskih vsebin na tej točki pozove vse svetnike ŠS UM, da
pridobljene informacije glede predstavitve delovnih komisij prenesejo na študente na
njihovih članicah. Pove, da se bodo na podlagi objavljenega razpisa v prihodnosti tudi
dopolnile delovne komisije.
Po razpravi Robert Presker predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 8.1.
ŠS UM se seznani s predstavitvijo Delovnih komisij ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 8.2.
ŠS UM imenuje v Delovno komisijo za socialne zadeve Aljo Martinjak, študentko Pravne
fakultete in Vido Hribernik, študentko Medicinske fakultete.
Ad 8 Pobude in predlogi
Vid Šajher, na tej točki predstavi problematiko na FKBV, kjer bi si študentje in zaposleni
zaradi oddaljenosti od gostinskih ponudnikov želeli tople obroke na sami fakulteti.
Prorektor prosi za oblikovanje sklepa sekretarko ŠS UM, Janjo Deutschmann.
Sekretarka predlaga naslednji sklep:
Sklep 8
ŠS UM poziva vodstvo UM, da pozove ponudnika študentske prehrane na FKBV k nudenju
toplih obrokov za študente in zaposlene.
Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 11 Razno

prorektor za študentska vprašanja UM,
Robert Presker

