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Maribor, 7. novembra 2016

ZAPISNIK
5. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 7. 11. 2016
Prisotni člani ŠS UM: Laura Lepej (FKBV), Živa Ledinek (MF), Tamara Farkaš (ŠD), Nuša Mahorič (EPF),
Andrej Šajher (FS), David Borlinič Gačnik (PF), Žan Dreisibner (FZV), Kaja Sel (FF), Alen Krošelj (FE)
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 Markelj (MF), Klemen Drnovšek (PF), Luka
Muršec (FGPA)
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 5. 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 5. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnikov 4. redne seje ŠS UM
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Poročila s sej Upravnega odbora UM in Senata UM
5. Volitve predstavnikov študentov v Upravni odbor UM
6. Volitve predstavnikov študentov v Senat UM
7. Imenovanje člana KIDŠ
8. Predlogi in pobude
9. Razno
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Pripomb na dnevni red ni bilo, zato je predsedujoča predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 5. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Potrditev zapisnika 4. redne seje ŠS UM
Predsedujoča je pod točko Potrditev zapisnika 4. redne seje ŠS UM povedala, da je zapisnik razviden iz
gradiva in da do sedaj ni bilo pisnih pripomb na zapisnik.
Tina Pivec je povedala, da je pred sejo ŠS UM prejela ustno pripombo člana ŠS UM Alena Krošlja. Povedala
je, da je podal pripombo na 4. točko, kjer ga je prorektorica prosila, da predstavi dogajanje na seji
Statutarne komisije. Povedala je, da je podal tudi pripombo glede tega, da je Tilen Markun vprašal, zakaj
se kandidati niso imeli možnosti predstaviti, ampak to ni zavedeno v zapisniku prejšnje seje.
Zbrane je vprašala, če se zbrani člani ŠS UM strinjajo in če imajo še kakšno pripombo na zapisnik.
Alen Krošelj je povedal, da je pod točko 7 zapisano, da je predsednik volilne komisije za potrebe izvedbe
volitev za člana Komisije za podelitev naslovov, priznanj in nagrad povedal, da je glasovalo 11 volivcev.
Kandidat Blaž Denko je prejel sedem glasov, kandidat Matic Špur pa tri glasove. Vprašal je, kaj se je zgodilo
z enim glasom.
Tina Pivec mu je povedala, da je bila ena glasovnica neveljavna.
Ker nadaljnjih pripomb ni bilo, je predsedujoča predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 4. redne seje ŠS UM s pripombami.
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 poslani sklepi pristojnim službam glede predlogov članov v stalne komisije Senata
UM in v ostale komisije na UM. Člani, ki smo jih predlagali na prejšnji seji za komisije Senata UM, so bili
že imenovani na prejšnji seji Senata UM. Prav tako so bili posredovani sklepi glede imenovanj v volilna
telesa v sklopu volitev v UO UM pristojnim službam. Povedala je tudi, da je bil Habilitacijski komisiji Senata
UM posredovan sklep s prejšnje seje ŠS UM glede podaje mnenj o pedagoški usposobljenosti s strani
študentskih svetov članic, ki je razviden iz priloge.
Predsedujoča je nato predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
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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, kjer je bila predstavljena prepoznavnost UM v
mednarodnih razvrščanjih, sprejele so se teme doktorskih disertacij, spremembe študijskih programov,
načrt izobraževalne dejavnosti, imenovani so bili člani stalnih komisij Senata UM.
Klemen Drnovšek, ki je bil član Upravnega odbora do izgube statusa študenta, je povedal, da je zadnja
seja Upravnega odbora minila brez predstavnikov študentov. Dogajanje na seji se ni neposredno tikalo
študentov. Govorilo se je o prenovi 7. doma, ki je v zelo slabem stanju. Povedal je, da se je na seji
razpravljalo o dvigu letne članarine v UŠC za študente, vendar se je po diskusiji ohranila dosedanja tarifa.
Klemen Drnovšek je izpostavil, da upa, da bo naslednji predstavnik študentov dobro opravljal svoje delo,
poudaril je, da bo z njim sodeloval še naprej in da bo prisoten na nekaterih sejah v začetku mandata
novega predstavnika iz strani študentov. Naslednjemu predstavniku študentov v UO UM je zaželel
uspešno delo še naprej.
Maja Žibert, prorektorica za študentska vprašanja, se mu je na tej točki zahvalila za ves njegov trud in
predanost. Poudarila je, da je vedno stal za mnenjem ŠS UM in se trudil, da bi bile zadeve razrešene v
korist študentov.
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 in Senata UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5. Volitve predstavnikov študentov v Upravni odbor UM
Predsedujoča je pod točko »Volitve predstavnikov študentov v Upravni odbor UM« povedala, da mora ŠS
UM zaradi poteka statusa študenta dosedanjega člana iz vrst študentov Klemna Drnovška, izvesti
nadomestne volitve v Upravni odbor Univerze v Mariboru.
Povedala je, da je Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana UO UM izšel 5. 10. 2016, kandidature pa
je bilo treba oddati do 17. 10. 2016. Za kandidata za UO UM je bila oddana ena kandidatura in sicer s
strani Jureta Pirca, študenta Pravne fakultete. Prosila ga je, da se predstavi.
Jure Pirc je povedal, da je študent 2. letnika 2. stopnje na Pravni fakulteti. Povedal je, da se je z oddajo
kandidature zavezal, da bo vestno opravljal funkcijo. Poudaril je, da se podaja na pot, ki mu je neznana,
vendar bo s svojim izostrenim čutom za pravičnost in strokovnim znanjem s področja prava poskušal čim
bolje opravljati to funkcijo. Povedal je, da ne bo podlegel pritiskom ostalih, ampak le pritiskom
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študentskega sveta.
Alen Krošelj je povedal, da podpira kandidaturo, hkrati pa je kandidata Jureta Pirca vprašal, glede tega,
da ne bo sprejemal pritiskov razen s strani ŠS UM.
Jure Pirc mu je odgovoril, da ne bo podlegel pritiskom s strani ostalih organov.
Alen Krošelj mu je iz lastnih izkušenj svetoval, da naj v svojem mandatu deluje po svoji vesti.
Predsedujoča je po predstavitvi povedala, da je treba za potrebe izvedbe volitev v Upravni odbor UM in
Senat UM imenovati volilno komisijo. Predlagala je volilno komisijo v naslednji sestavi: Živa Ledinek za
predsednico in Andreja Šajherja ter Lauro Lepej za člana.
Odprla je razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5
ŠS UM za potrebe izvedbe volitev članov Upravnega odbora UM in Senata UM iz vrst študentov imenuje
volilno komisijo v naslednji sestavi: Živo Ledinek za predsednico in Andreja Šajherja ter Lauro Lepej za
člana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Za tem so bile izvedene nadomestne volitve predstavnika študenta v Upravni odbor UM.
Po izvedenih nadomestnih volitvah v UO UM je predsednica volilne komisije, Živa Ledinek, povedala, da
je volilo 12 članov oziroma namestnikov članov ŠS UM, edini kandidat Jure Pirc pa je prejel 12 glasov.
Skladno s poročilom volilne komisije je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5.1
ŠS UM ugotavlja, da je bil zaradi izgube statusa študenta dosedanjega člana Klemna Drnovška za člana
Upravnega odbora UM izvoljen Jure Pirc, študent Pravne fakultete za mandatno dobo do 24. 2. 2017
oziroma do konstituiranja novega Upravnega odbora UM.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6. Volitve predstavnikov študentov v Senat UM
Predsedujoča je pod točko »Volitve predstavnikov študentov v Senat UM« povedala, da mora ŠS UM
izvesti nadomestne volitve predstavnikov študentov v Senat UM zaradi poteka statusa študenta
dosedanjih članov Senata UM iz vrst študentov Tilna Markuna, Tadeja Štadlerja in Mateja Matica Murenca
ter odstopne izjave Suzane Bračič.
Povedala je, da je Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Senata UM izšel 5. 10. 2016, kandidature
pa je bilo treba oddati do 17. 10. 2016. Oddanih je bilo 7 kandidatur in sicer so jih vložili Tilen Markun
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(FOV), Kaja Sel (FF), Monika Strauss (EPF), Pia Prebevšek (FERI), Damjan Vetrih Lapornik (FS), Sara Zmrzlak
(FERI) in Tilen Markelj (MF). Vsi kandidati so bili povabljeni na sejo, da bi se lahko predstavili vsem
svetnikom.
Predsedujoča je prisotne kandidate pozvala k predstavitvi.
Tina Pivec je povedala, da se Tilen Markun seje žal ni mogel udeležiti, ampak je poslal pisno obrazložitev
ob kandidaturi za mesto člana Senata UM. Tina Pivec je njegovo obrazložitev tudi prebrala. Tilen Markun
prihaja iz Kranja, kjer študira na 2. bolonjski stopnji programa Informacijski sistemi na Fakulteti za
organizacijske vede in opravlja delo prodekana za študentska vprašanja. Že prejšnje leto je bil član Senata
UM, prav tako se je tudi vestno udeleževal sej. V zapisanem je izpostavil, da se morajo študentje, ki so
člani Senata UM, zavedati svoje odgovornosti in se v prvi vrsti udeleževati sej. Poudaril je, da so študentje
močni takrat, ko delujejo enotno, saj petina članov študentov daje možnost, da so študentske ideje,
predlogi ali pripombe ustrezno sprejete. Članom ŠS UM je zagotovil, da bo tudi v prihodnje zagovarjal
mnenje ŠS UM in študentskih svetov posameznih članic glede na svoje pristojnosti.
Kaja Sel je povedala, da je absolventka 2. stopnje na študijskem programu psihologija na Filozofski
fakulteti. Izpostavila je, da je že dalj časa vključena v različne organe. Povedala je, da je predsednica KIDŠ,
članica ŠS UM in ŠS FF ter članica Senata FF. Zaobljubila se je, da se bo borila za pravice študentov in da
se obenem zaveda odgovornosti, ki jo izvolitev na to funkcijo tudi prinaša.
Monika Strauss je povedala, da je študentka 1. letnika 2. stopnje na EPF, kjer je tudi prodekanica za
študentska vprašanja. Povedala je, da je kandidirala zato, da bi nasledila prejšnjega predstavnika fakultete
v Senatu UM. Izpostavila je, da je pomembno, da stojimo za študenti.
Pia Prebevšek je povedala, da je absolventka prvostopenjskega študija na FERI, kjer je tudi prodekanica
za študentska vprašanja, prav tako pa je članica različnih komisij tako na fakulteti kot na univerzi. S
kandidaturo za članico Senata UM je še nadgradila svoje delo. Povedala je, da bo to funkcijo opravljala z
vso vestnostjo in resnostjo.
Damjana Vetriha Lapornika je predstavil Alen Krošelj, ki je povedal, da Damjan Vetrih Lapornik sedaj na
drugi stopnji študira na FS, pred tem pa je obiskoval FE. Povedal je, da je bil njegova desna roka, zato
dobro pozna študentsko problematiko. Bil je tudi član Komisije za pritožbe študentov in se je sej redno
udeleževal. Vsem kandidatom za člane Senata UM je položil na srce, da naj stojijo za svojim mnenjem in
hkrati upoštevajo mnenje študentov.
Saro Zmrzlak je predstavil Matic Kašnik, ki je povedal, da Sara obiskuje 3. letnik Medijskih komunikacij na
FERI. Povedal je, da že ves čas skozi svoje delo izraža željo za sodelovanje in da se zna zelo dobro poglobiti
v samo vsebino. Povedal je tudi, da se je letos udeležila izobraževanja za NAKVIS in da je članica Komisije
za kakovost univerze.
Tilen Markelj je povedal, da je študent Medicinske fakultete in član Debatnega društva Univerze v
Mariboru. Povedal je, da ima primerno kritično presojo, da bi lahko dobro deloval v Senatu UM. Prav tako
se je zavezal, da se bo boril za pravice študentov.
Po izvedenih volitvah študentskih predstavnikov v Senat UM je predsednica volilne komisije Živa Ledinek
povedala, da je glasovalo 12 volivcev. Kandidati so prejeli naslednje število glasov: Kaja Sel je prejela 11
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glasov, Tilen Markelj je prejel 2 glasova, Pia Prebevšek je prejela 9 glasov, Damjan Vetrih Lapornik je prejel
1 glas, Sara Zmrzlak je prejel 0 glasov in Monika Strauss je prejela 11 glasov.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 6
ŠS UM ugotavlja, da je bil zaradi izgube statusa študenta Tilen Markun, študent Fakultete za organizacijske
vede ponovno izvoljen kot član Senata UM, zaradi izgube statusa študenta dosedanjega člana Senata UM
Tadeja Štadlerja je bila izvoljena Kaja Sel, študentka Filozofske fakultete, zaradi izgube statusa študenta
dosedanjega člana Senata UM Mateja Matica Murenca je bila izvoljena Monika Strauss, študentka
Ekonomsko-poslovne fakultete in zaradi odstopne izjave dosedanje članice Suzane Bračič je bila za članico
Senata UM izvoljena Pia Prebevšek, študentka Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
za mandatno dobo do 31. 5. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 8. Imenovanje člana KIDŠ
Predsedujoča je pod točko »Imenovanje člana KIDŠ« povedala, da je z mesta članice KIDŠ odstopno izjavo
podala Živa Ledinek, ki je postala prodekanja za študentska vprašanja na MF. Predlagala je, da jo na mestu
člana nasledi Žan Dreisibner s Fakultete za zdravstvene vede. Žana Dreisibnerja je prosila za predstavitev.
Žan Dreisibner je povedal, da je študent 2. letnika na Fakulteti za zdravstvene vede. Povedal je, da je
vključen tudi v Komisijo za študijske zadeve ŠS UM in da se bo potrudil, da bo svoje delo opravljal vestno
in pravično.
Monika Strauss je povedala, da v sklopu Komisije za študijske zadeve že nekaj mesecev dela z Žanom in
da lahko potrdi, da je pri svojem delu zelo vesten.
Alen Krošelj je vprašal, če je bil za mesto člana KIDŠ objavljen razpis.
Tina Pivec mu je odgovorila, da razpisa ni bilo treba objaviti, saj pravilnik tega ne predvideva.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 7
ŠS UM se seznani z odstopno izjavo dosedanje članice KIDŠ, Žive Ledinek.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Sklep 7.1
ŠS UM imenuje v Komisijo za interesno dejavnost študentov Žana Dreisibnerja za mandatno dobo, ki se
veže na mandatno dobo članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru.
ZA: 11

VZDRŽAN: 0

PROTI: 1

Ad 9. Predlogi in pobude
Pod točko »Predlogi in pobude« ni bilo razprave.
Ad 10. Razno
Pod točko »Razno« je Alen Krošelj prosil za obrazložitev glede pojavljanja rektorja UM v medijih.
Tina Pivec mu je odgovorila, da se rektor UM pojavlja v medijih zaradi pojava mobinga in spolnega
nadlegovanja na UM. Povedala je, da sta bili ustanovljeni komisiji, ki sta potrdili, da se je v obeh primerih,
ki sta izpostavljena v medijih, pojavil mobing oziroma spolno nadlegovanje. Pred dnevi pa je pričela veljati
sistemizacija na UM, ki ukinja delovni mesti obeh prijaviteljev nasilja.
Maja Žibert jo je dopolnila, da bodo v skladu s spremembo sistematizacije prijaviteljema nasilja ponudili
novi delovni mesti na UM.

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