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ZAPISNIK
4. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 21. 10. 2016
Prisotni člani ŠS UM: Laura Lepej (FKBV), Rok Gomilšek (FKKT), Tamara Farkaš (ŠD), David Borlinič Gačnik
(PF), Kaja Sel (FF), Žan Dreisibner (FZV), Alen Krošelj (FE), Sara Kandolf (FVV)
Nadomestni člani ŠS UM: Pia Prebevšek (FERI), Monika Strauss (EPF), Jure Pirc (PF)
Predsedujoča ŠS UM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Tina Pivec (FF), Primož Šajher (UM), Tilen Markun (FOV), Lučka Goričan (FF), Gregor
Veniger (FE), Iztok Slatinek (UM)
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane in ugotovila, da smo sklepčni.
Predsedujoča je vprašala zbrane, če ima kdo kakšno pripombo na dnevni red.
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnikov 3. redne seje ŠS UM in 1. korespondenčne seje ŠS UM
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM
5. Kakovost in trajnostno ter družbeno odgovorni razvoj UM
6. Habilitacije
7. Podaja predlogov za imenovanje študentskih predstavnikov UM
8. Stalne delovne komisije ŠS UM
9. Volitve predstavnikov študentov
10. Koordinator za šport ŠS UM
11. Predlogi in pobude
12. Razno
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Pripomb ni bilo, zato je predsedujoča predlagala sprejem naslednjega sklepa:
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 in 1. korespondenčne seje ŠS UM.
Predsedujoča je pod točko Potrditev zapisnikov 3. redne seje ŠS UM in 1. korespondenčne seje ŠS UM
povedala, da je zapisnik razviden iz gradiva in da do sedaj ni bilo pisnih pripomb na zapisnik.
Zbrane je vprašala, če imajo kakšno pripombo na zapisnik.
Ker pripomb ni bilo, je predsedujoča predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnika 3. redne seje ŠS UM in 1. korespondenčne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Tina Pivec, sekretarka ŠS UM, je povedala, da neizvršenih sklepov od prejšnjih sej ni bilo. V času od zadnje
redne seje ŠS UM so bili prodekani za študentska vprašanja fakultet, ki so prejela sredstva po dodatnem
pozivu pozvani k podpisu aneksov k pogodbi. Objavljen je bil razpis za fotografski natečaj z naslovom
»Ujemi študentski trenutek!« in Razpis za dodelitev denarne pomoči študentom UM. Pričel se je postopek
volitev v študentske svete članic. Predsednici ŠSS ŠD je bil posredovan sklep glede poziva k ureditvi
nasledstva. Iz priloge je bilo razvidno, da so v tem času izvedli sejo, na kateri so izvedli tudi volitve. Nova
predsednica ŠSS ŠD pa je postala Tamara Farkaš.
Predsedujoča je nato predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 3
ŠS UM se seznani s poročilom o izvrševanju sklepov.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM
Pod točko »Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM je predsedujoča najprej
opisala dogajanje na zadnji seji Senata UM. Povedala je, da se je sprejelo nekaj sprememb študijskih
programov, predstavljena so bila merila za ocenjevanje vlog po Javnem razpisu »Sofinanciranje
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doktorskega študija«, prav tako pa so se sprejele spremembe in osnutku pravilnikov, ki so bili obravnavani
tudi na seji ŠS UM. Dogajanje na seji Habilitacijske komisije Senata UM je opisala Tina Pivec, ki je povedala,
da so zavrnili dve vlogi za rednega profesorja, in sicer vlogo dr. Klavdija Logožarja, ki ni izpolnjeval vseh
pogojev in dr. Polone Tratnik, ki je oddala vlogo za redno profesorico in je izredna profesorica na Univerzi
na Primorskem, vendar se habilitacije zaradi različnih meril na obeh univerzah ne morejo enačiti. Monika
Strauss je predstavila dogajanje na seji Komisije za dodiplomski študij, kjer so pregledali vpisna mesta za
prihodnje študijsko leto. Tina Pivec je predstavila dogajanje na seji Komisije za podiplomski študij, kjer so
bila obravnavna vpisna mesta na podiplomski študij za prihodnje študijsko leto, teme doktorskih
disertacij, predstavljena pa so bila tudi izhodišča za pripravo doktorske šole.
Jure Pirc je vprašal, kako bo doktorska šola izgledala.
Tina Pivec mu je povedala, da bo doktorska šola predstavljala »streho« vseh doktorskih študijskih
programov, z doktorsko šolo pa bo omogočena večja interdisciplinarnost.
Kaja Sel je predstavila dogajanje na seji Komisije za kakovost univerze, kjer sta bili predstavljeni follow up
evalvaciji Fakultete za organizacijske vede in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.
Maja Žibert je Alena Krošlja prosila za poročilo o dogajanju na Statutarni komisiji UM.
Alen Krošelj je povedal, da je bilo gradivo za osnutek Pravilnika o domskem redu slabo pripravljeno, saj
so v njem še vedno ostale pripombe, za katere je bilo dogovorjeno, da jih ne bo več. Monika Strauss ga je
dopolnila, da je bila sprejeta tudi pripomba ŠS UM o tem, da lahko ŠS članic zahtevajo, da se izvede
razgovor s profesorjem, katerega ocena se nahaja na intervalu med 0,00 in 0,50.
Tina Pivec je povedala, da so bile prav tako sprejete pripombe glede tega, da bo mnenje o pedagoški
usposobljenosti s strani ŠS članic sedaj vključeno v poročilo strokovnih poročevalcev in da ŠS članice dobi
podatek o tem, v kateri naziv se želi kandidat habilitirati.
Maja Žibert je predstavila dogajanje na seji Upravnega odbora, kjer so želeli zvišati članarino za UŠC z 7,5
EUR na 10 EUR, vendar to ni bilo sprejeto.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 4
ŠS UM se seznani s poročili sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5. Kakovost in trajnostno ter družbeno odgovorni razvoj UM
Predsedujoča je pod točko Kakovost in trajnostno ter družbeno odgovorni razvoj UM besedo predala
Iztoku Slatineku iz Službe za zagotavljanje kakovosti UM.
Iztok Slatinek je predstavil mehanizme za ugotavljanje kakovosti in kje se Univerza v Mariboru glede na
te mehanizme tudi nahaja. Predstavil je možnost reševanja problemov, kjer bi študentje takoj, ko problem
zaznajo, šli do dekana, ki bi problem poskušal rešiti. Prav tako bi v različna izobraževanja pričeli vključevati
bruce.
Poudaril je, da je pomembno, kaj študenti menijo, da se dogaja v predavalnici.

Sklep 5
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ŠS UM se seznani s poročilom o kakovosti in trajnostno ter družbeno odgovornim razvojem Univerze v
Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6. Habilitacije
Predsedujoča je pod točko Habilitacije povedala, da na podlagi poziva predstavnikov študentov v
Habilitacijski komisiji Senata UM predlaga, da ŠS UM na seji obravnava njihov predlog, da se poda
obrazložitev Habilitacijski komisiji Senata UM glede podaje mnenja s strani študentskih svetov članic.
Na podlagi dogovora med predsedniki študentskih svetov članic lahko študentski sveti članic podajo
pozitivno mnenje o kandidatovi pedagoški usposobljenosti, pozitivno mnenje s pridržkom ali ne
izglasujejo pozitivnega mnenja o kandidatovi pedagoški usposobljenosti, kar pomeni, da je podano
negativno mnenje o kandidatovi pedagoški usposobljenosti.
Zaradi različnih interpretacij, ki se pojavljajo ob obravnavi mnenja študentskega sveta glede pedagoške
usposobljenosti kandidata v postopku izvolitve v naziv, je čas, da z dopisom obrazložimo, kaj želimo ob
podaji mnenja povedati.
Predsedujoča je povedala, da pozitivno mnenje študentskega sveta članice o pedagoški usposobljenosti
pomeni, da ima kandidat primeren odnos do študentov in da kvalitetno opravlja svoje pedagoške
obveznosti. K sklepu o podaji mnenja lahko študentski svet članice priloži tudi obrazložitev, v kateri
obrazloži kandidatovo kvalitetno delo ter ga opozori na morebitne manjše pomanjkljivosti, ki se pri
njegovem pedagoškem delu pojavljajo, v upanju, da te pomanjkljivosti odpravi.
Pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti s pridržkom, ki ga poda študentski svet članice, pomeni,
da študentje pedagoško delo kandidata ali njegov odnos do študentov ocenjujejo pozitivno, vendar
kandidata opozarjajo na prisotnost večjih pomanjkljivosti pri kandidatovem pedagoškem delu ali odnosu
do študentov. V obrazložitvi, ki je priložena k sklepu o podaji mnenja, je razvidno, kaj kandidatu člani
študentskega sveta članice priporočajo, da do oddaje naslednje vloge spremeni v svojem pedagoškem
delu ali pri svojem odnosu do študentov. V kolikor se omenjeno v času do oddaje naslednje vloge ne
spremeni, se lahko pri naslednji podaji mnenja o pedagoški usposobljenosti kandidata brez zadržkov poda
negativno mnenje, saj je študentski svet članice o tem opozarjal že predčasno.
Negativno mnenje o pedagoški usposobljenosti kandidata, ki ga poda študentski svet članice, kadar ne
izglasuje pozitivnega mnenja, pomeni, da študentski svet članice meni, da kandidat ne opravlja svojega
pedagoškega dela kvalitetno oziroma ima neprimeren odnos do študentov. Študentski svet članice mora
v primeru podaje negativnega mnenja le-to podrobno obrazložiti, kandidat pa ima pravico zoper
negativno mnenje v roku 15 dni vložiti pritožbo na Študentski svet Univerze v Mariboru.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:

Sklep 6
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ŠS UM daje obrazložitev Habilitacijski komisiji Senata UM glede podaje mnenj o pedagoški
usposobljenosti s strani študentskih svetov članic.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 7. Podaja predlogov za imenovanje študentskih predstavnikov UM
Predsedujoča je pod točko Podaja predlogov za imenovanje študentskih predstavnikov UM povedala, da
ima Senat UM na podlagi 258. člena Statuta UM za obravnavanje in preučevanje posameznih vprašanj ter
za dajanje mnenj, predlogov in stališč, ustanovljene stalne delovne komisije. Zaradi izgube statusa
študenta in podaje odstopnih izjav so prenehali mandati študentov, članov posameznih komisij, zato
bomo danes na seji ŠS UM v imenovanje predlagali nove člane, in sicer v naslednje komisije: Habilitacijska
komisija Senata UM, kjer bo predlagan en član; Komisija za dodiplomski študij Senata UM, kjer bosta
predlagana dva člana; Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Senata UM, kjer bosta
predlagana dva člana; Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve Senata UM, kjer bosta predlagana dva
člana; Komisija za ocenjevanje kakovosti Senata UM, kjer bosta predlagana dva člana in Komisija za
podiplomski študij, kjer bo predlagan en član.
Zaradi prenehanja statusov študenta in odstopnih izjav nekaterih članov komisij na današnji seji
Študentskega sveta je treba predlagati tri študente za Statutarno komisijo (dva člana in en nadomestni
član), tri študente za Komisijo za pritožbe študentov UM (enega člana in dva nadomestna člana) in
imenovati enega člana za Komisijo za podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM.
Predsedujoča je povedala, da so bili 10. oktobra na naslove prodekanov in članov študentskega sveta
univerze poslani poziv h kandidiranju in da smo prejeli naslednje število kandidatov: za Habilitacijsko
komisijo Senata UM smo prejeli eno kandidaturo, za Komisijo za dodiplomski študij Senata UM dve
kandidaturi, za Komisijo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Senata UM pet kandidatur, za
Komisijo za znanstveno-raziskovalne zadeve Senata UM dve kandidaturi, za Komisijo za ocenjevanje
kakovosti Senata UM dve kandidaturi in za Komisijo za podiplomski študij dve kandidaturi. Za Statutarno
komisijo smo prejeli tri kandidature, za Komisijo za pritožbe študentov štiri kandidature in za Komisijo za
podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM dve kandidaturi.
Predsedujoča je predstavila še potek glasovanja, in sicer: prva dva študenta, ki bosta pri Statutarni komisiji
prejela največ glasov bosta imenovana za člana, tretji študent za nadomestnega, študent, ki bo prejel
največ glasov pri Komisiji za pritožbe študentov bo imenovan za člana, druga dva študenta za nadomestna
člana, pri Komisiji za podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM pa izvolimo le enega.
Tilen Markun je vprašal, zakaj se kandidati niso imeli možnosti predstaviti.
Tina Pivec mu je odgovorila, da zaradi kratkega časovnega roka med oddajo kandidatur in sejo ŠS UM.
Poudarila je, da ima vsak kandidat priloženo tudi motivacijsko pismo.
Za potrebe izvedbe volitev članov Komisije za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM je
predsedujoča pozvala člane, da se javijo za opravljanje dela volilne komisije. Interes so pokazali Jure Pirc,
Kaja Sel in Tamara Farkaš.
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Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 7
ŠS UM za potrebe izvedbe volitev članov Komisije za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM
imenuje volilno komisijo v naslednji sestavi: Jure Pirc za predsednika in Kaja Sel ter Tamara Farkaš za
članici.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Po volitvah je predsedujoča povedala, da bodo glede na rezultate glasovanja predlagani naslednji
študentje: Pia Prebevšek za članico Habilitacijske komisije Senata UM, Ksenija Vidovič in Nina Krel za
članici Komisije za dodiplomski študij Senata UM, David Borlinič Gačnik in Sara Zmrzlak za člana Komisije
za ocenjevanje kakovosti univerze, Feliks Gorišek in Klemen Zapečnik za člana Komisije za mednarodno in
meduniverzitetno sodelovanje Senata UM, Jerneja Potočnik za članico Komisije za podiplomski študij
Senata UM, Jakob Razdevšek in Gregor Kravanja za člana Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve
Senata UM, Monika Strauss kot članica in Pia Prebevšek ter Aljoša Polajžar kot nadomestna člana Komisije
za pritožbe študentov ter Tina Pivec in Marko Šterk za člana in Matic Špur za nadomestnega člana.
Predsednik volilne komisije za potrebe izvedbe volitev za člana Komisije za podelitev naslovov, priznanj
in nagrad Jure Pirc je povedal, da je glasovalo 11 volivcev. Kandidat Blaž Denko je prejel sedem glasov,
kandidat Matic Špur pa tri glasove, ena glasovnica pa je bila neveljavna. Predsednik je povedal, da je bil
za člana Komisije za podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM izvoljen Blaž Denko.

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjih sklepov:

Sklep 7.1
ŠS UM zaradi odstopne izjave Suzane Bračič z mesta članice Habilitacijske komisije predlaga Pio
Prebevšek, študentko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM za članico
Habilitacijske komisije Senata UM za mandatno dobo do 30. 9. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 7.2
ŠS UM zaradi izgube statusa dosedanje članice Katarine Barbare Krnjak predlaga Ksenijo Vidovič,
študentko Ekonomsko-poslovne fakultete UM za članico Komisije za dodiplomski študij Senata UM in
podaje odstopne izjave dosedanje članice Špele Matavž predlaga Nino Krel, študentko Ekonomskoposlovne fakultete UM za članico Komisije za dodiplomski študij Senata UM za mandatno dobo do 30. 9.
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2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 7.3
ŠS UM zaradi odstopne izjave dosedanje članice Suzane Bračič predlaga Davida Borliniča Gačnika,
študenta Pravne fakultete UM za člana Komisije za ocenjevanje univerze in zaradi odstopne izjave
dosedanje članice Jožice Lebar predlaga Saro Zmrzlak, študentko Fakultete za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko UM za članico Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze za mandatno dobo
do 30. 9. 2017.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 7.4
ŠS UM zaradi poteka statusa študenta dosedanjega člana Žana Mlakarja predlaga Feliksa Goriška,
študenta Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM za člana Komisije za mednarodno
in meduniverzitetno sodelovanje Senata UM in zaradi poteka statusa študenta dosedanje članice Jasmine
Živič predlaga Klemna Zapečnika, študenta Ekonomsko-poslovne fakultete UM za člana Komisije za
mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Senata UM za mandatno dobo do 30. 9. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 7.5
ŠS UM zaradi odstopne izjave dosedanje članice Jožice Lebar predlaga Jernejo Potočnik, študentko
Fakultete za strojništvo UM za članico Komisije za podiplomski študij Senata UM za mandatno dobo do
30. 9. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 7.6
ŠS UM zaradi poteka statusa študenta dosedanjega člana Marka Šterka predlaga Jakoba Razdevška,
študenta Fakultete za naravoslovje in matematiko UM za člana Komisije za znanstveno raziskovalne
zadeve Senata UM in zaradi poteka statusa študenta dosedanjega člana Domna Paula predlaga Gregorja
Kravanjo, študenta Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UM za člana Komisije za znanstveno
raziskovalne zadeve Senata UM za mandatno dobo do 30. 9. 2017.
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Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 7.7
ŠS UM Upravnemu odboru univerze v imenovanje za člana Komisije za pritožbe študentov predlaga
naslednjo študentko: Moniko Strauss, študentko Ekonomsko-poslovne fakultete UM zaradi poteka
statusa študenta dosedanjega člana Damjana Vetriha Lapornika za mandatno dobo do 10. 7. 2017.
ŠS UM Upravnemu odboru univerze v imenovanje za namestnika članov Komisije za pritožbe študentov
predlaga naslednja študenta: Pio Prebevšek, študentko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko UM zaradi poteka statusa študenta dosedanjega namestnika člana Aljaža Lepa in Aljošo
Polajžarja, študenta Pravne fakultete UM zaradi poteka statusa študenta dosedanje namestnice člana
Tajde Ropič za mandatno dobo do 10. 7. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 7.8
ŠS UM rektorju v imenovanje za člane Statutarne komisije predlaga naslednja študenta: Tino Pivec,
študentko Filozofske fakultete UM zaradi poteka statusa študenta dosedanjega člana Marka Šterka in
Marka Šterka, študenta Fakultete za naravoslovje in matematiko UM zaradi podaje odstopne izjave
dosedanje članice Suzane Bračič za mandatno dobo do 23. 6. 2017.
ŠS UM rektorju v imenovanje za namestnika člana Statutarne komisije predlaga naslednjega študenta
Matica Špura, študenta Pravne fakultete UM zaradi poteka statusa študenta dosedanje namestnice člana
Tajde Ropič za mandatno dobo do 23. 6. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 7.9
ŠS UM izvoli Blaža Denka, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM za člana Komisije
za podelitev naslovov priznanj in nagrad UM zaradi poteka statusa študenta dosedanjega člana Tadeja
Matička za mandatno dobo do 15. 10. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 8. Stalne delovne komisije ŠS UM
Pod točko Stalne delovne komisije ŠS UM je predsedujoča povedala, da znotraj Študentskega sveta
Univerze v Mariboru delujejo tri stalne delovne komisije, ki skrbijo za pripravo zanimivih in pestrih tako
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študijskih kot tudi obštudijskih dejavnosti. Vsaka komisija na svojem področju združuje študente, ki jih
tematika, ki jo pokrivajo, posebej zanima. Tako imajo študentje možnost pridobivati nova znanja in
veščine, hkrati pa sooblikovati študentsko življenje na Univerzi v Mariboru.
8. septembra je dotedanja predsednica stalne delovne komisije za študijske zadeve Študentskega sveta
Univerze v Mariboru Suzana Bračič podala odstopno izjavo.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjih sklepa:
Sklep 8:
ŠS UM se seznani z odstopno izjavo dosedanje predsednice Stalne delovne komisije za študijske zadeve
ŠS UM, Suzane Bračič.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoča je nato povedala, da je do sedaj je največ interesa in zanimanja na tem področju pokazala
naša študentka in prodekanica EPF UM Monika Strauss, ki že uspešno povezuje skupino študentov, ki
trenutno intenzivno pripravljajo izobraževanja za študentske predstavnike posameznih članic. Predlagala,
da tako Moniko Strauss imenujemo za novo predsednico Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠS
UM in jo prosila, da se predstavi.
Monika Strauss je povedala, da se je v komisijo vključila, ko se je pričel pripravljati etični kodeks študentov.
Povedala je, da je že dolgo vključena v študijske zadeve, saj je že vrsto let tutorka in tudi koordinatorica
tutorjev.
David Borlinič Gačnik jo je vprašal, če bo komisija še naprej pripravljala etični kodeks.
Monika Strauss mu je odgovorila, da je priprava etičnega kodeksa zaključena.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 8.1:
ŠS UM imenuje Moniko Strauss, študentko Ekonomsko-poslovne fakultete UM za predsednico Stalne
delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoča je povedala, da predsedniku Stalne delovne komisije ŠS UM pripada plačilo v višini 6 EUR/h
bruto. Zato je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 8.2:
ŠS UM nameni predsedniku stalne delovne komisije za obštudijske zadeve ŠS UM plačilo v višini 6 EUR/h
bruto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoča je nato povedala, da Stalna delovna komisija za študijske zadeve ŠS UM deluje na področju
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študijske problematike. Namen Stalne delovne komisije za obštudijske zadeve ŠS UM pa je študentom
Univerze v Mariboru omogočiti kakovostno preživetje obštudijskega časa. Znotraj dela komisije se poskrbi
za izvedbo in ideje mnogih prireditev in dogodkov, ki se izvajajo pod okriljem Študentskega sveta Univerze
v Mariboru. Ker predsedniki teh komisij sami ne zmorejo vsega dela imajo ekipe, ki jim pomagajo. V
naslednjih dveh sklepih bomo imenovali člane Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠSUM ter
Stalne delovne komisije za obštudijske zadeve ŠSUM.
Predsedujoča je na tej točki tudi poudarila, da je vsakdo dobrodošel, da se pridruži obema komisijama ter
da smo vedno odprti za nove ideje.
Predlagala je sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 8.3:
ŠS UM imenuje Žana Dreisibnerja, Špelo Mlakar, Ksenijo Vidovič in Urško Koštomaj za člane Stalne
delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 8.4:
ŠS UM imenuje Klemna Krašno, Žana Napasta in Darka Hergana za člane Stalne delovne komisije za
obštudijske zadeve ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 9. Volitve predstavnikov študentov
Pod točko »Volitve predstavnikov študentov« je Tina Pivec povedala, da so volitve predstavnikov
študentov že v teku, saj lahko kandidati za člane študentskih svetov članic že od 10. oktobra oddajajo
kandidature za predsednika ali člana študentskega sveta letnika. Rok za oddajo kandidatur je v
ponedeljek, 24. 10. 2016 do 12. ure. Volitve bodo izvedene 15. 11. 2016, morebitni drugi krog pa bo
potekal 16. 11. 2016.
Predsedujoča je odprla razpravo.
Alen Krošelj je vprašal, če se je pojavila napaka v prošnji za delo volilne komisije tudi na volitvah, saj piše,
da bodo volitve 15. 11. 2016, morebitni drugi krog pa 11. 11. 2016.
Tina Pivec mu je odgovorila, da se je tukaj pojavila napaka in da bo morebitni drugi krog potekal 16. 11.
2016.
Predsedujoča je predlagala, da se člani ŠS UM seznanijo s Sklepom o razpisu volitev v študentske svete
članic in drugih članic UM.
Sklep 9:
ŠS UM se seznani s Sklepom o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 10. Koordinator za šport ŠS UM
Pod točko »Koordinator za šport ŠS UM« je predsedujoča povedala, da je pred vrati univerzitetna športna
liga za prvaka Univerze v Mariboru, v sklopu katere se bodo študentje pomerili v malem nogometu,
košarki in odbojki. Predlagala je, da bi Žigo Kosa, ki že vrsto let pomaga pri organizaciji ligi, potrdili kot
koordinatorja za šport ŠS UM.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 10:
ŠS UM imenuje Žigo Kosa za koordinatorja za šport ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 11. Predlogi in pobude
Pod točko »Predlogi in pobude« ni bilo razprave.
Ad 11. Razno
Tina Pivec je povedala, da je 18. 10. 2016 izšel Sklep o razpisu volitev v Upravni odbor UM. Povedala je,
da smo študentje pomembni soustvarjalci tako fakultet kot tudi univerze, zato mora ŠS UM imenovati
člane volilne komisije univerze iz vrst študentov, člana volilnega odbora druge članice univerze iz vrst
študentov, člana volilnega odbora rektorata iz vrst študentov in člana univerzitetne komisije za pregled
kandidatur iz vrst študentov pri izvedbi volitev v Upravni odbor UM.
Člane ŠS UM je opozorila, da bodo svojega predstavnika volili tudi oni. V skladu s Sklepom o razpisu volitev
v UO UM bodo volitve potekale 7. 12. 2016 med 11. In 13. uro v sklopu seje ŠS UM. Člane ŠS UM je prosila
za zanesljivo udeležbo.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejem naslednjih sklepov:
Sklep 12:
ŠS UM predlaga Lučko Goričan, študentko Filozofske fakultete UM za članico volilne komisije univerze iz
vrst študentov pri izvedbi volitev v Upravni odbor UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 12.1:
ŠS UM predlaga Špelo Mlakar, študentko Ekonomsko-poslovne fakultete UM za članico volilnega odbora
druge članice univerze iz vrst študentov pri izvedbi volitev v Upravni odbor UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Sklep 12.2:
ŠS UM predlaga Sanjo Potrč, študentko Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UM za članico
volilnega odbora rektorata iz vrst študentov pri izvedbi volitev v Upravni odbor UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 12.3:
ŠS UM predlaga Pio Prebevšek za članico univerzitetne komisije za pregled kandidatur iz vrst študentov
pri izvedbi volitev v Upravni odbor UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

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