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Maribor, 28. februar 2013

7. redna seja Študentskega sveta Univerze v Mariboru
______________________________________________________________________________
ki je potekala 27.2.2013 na Rektoratu Univerze v Mariboru
Prisotni člani ŠSUM: Gregor Nikolić (FERI), Selena Bošnjak (FKKT), Jerneja Golub (MF),
Klavdija Plohl (ŠD), Jani Jovan (EPF), Aljaž Kraner (FS), Matevž Oman (FOV), Eva Zorko
(FF), Vito Šimonka (FNM), Mateja Škornik (FL), Blaž Resnik (FE)
Prisotni namestni člani ŠSUM: Vid Šajher (FKBV), Gabrijela Tkalec (FKKT), Goran
Berghaus (MF), Bojan Klavžar (ŠD), Tea Markotič (EPF), Mitja Jelen (FS), Simon Zore (PF),
Katja Gojčič (PeF), Aja Lovrec (FF), Martin Vogrin (FNM), Jalen Plut (FL)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja Robert Presker
Ostali prisotni: Maja Žibert (FT), Bojan Klavžar (ŠD), Rok Pintar (FOV), Ernest Rajh (FL),
Tomaž Praprotnik (FF), Eva Nike Cvikl (MF), Andrej Černi (FZV), Rebeka Žirovnik (PF),
Mateja Meh (FERI), Alijana Pintar (EPF)
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.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 7. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje ŠS UM in zapisnika Korespondenčne seje ŠS
UM z dne 12.2.2013
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Priporočila za visokošolske učitelje
5. Ukinitev vzporednega in zaporednega študija
6. Pregled Končnega poročila FERI
7. Razdelitev sredstev po pozivu za leto 2013
8. Letno poročilo ŠS UM
9. Dodelitev statusa društva, ki deluje v interesu študentov Univerze v Mariboru
10. Poročilo Stalne delovne komisije ŠS UM
11. Pobude in predlogi
12. Razno
Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 7. redne seje ŠS UM, razširjen za dodatno točko: “Ukinitev
vzporednega in zaporednega študija.”
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2. Potrditev zapisnika 5. redne seje ŠS UM
Robert Presker, prorektor za študentska vprašanja, je dal v razpravo zapisnik 6. redne
seje ŠS UM in Korespondenčne seje ŠS UM z dne 12.2.2013.
Po podanih pripombah, je dan na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 6. redne seje ŠS UM in Korespondenčne seje ŠS UM z dne 12.2.2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Robert Presker je predal besedo Janji Deutschmann, ki je povedala, da še vedno ni izvršen
sklep: »ŠS UM poziva rektorja Univerze v Mariboru k odpravi odločitve Senata Fakultete za
gradbeništvo, ki je kljub negativnemu mnenju Študentskega sveta Fakultete za
gradbeništvo izvolil mag. Stanka Lakovića v naziv višji predavatelj.«
Sekretarka je dodala, da prav tako ni izvršen sklep: »ŠS UM poziva študentske svete članic,
da obravnavajo gradivo glede števila pristopov na posamezne izpite ter da sprejmejo
ukrepe, kjer je to zaradi ponavljajočih pristopov na izpit potrebno«. Sekretarka je pozvala
vse študentske svete članic, ki še niso obravnavali te točke na svoji seji, da to izpolnijo do
naslednje redne seje.
Robert Presker je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 3
ŠS UM potrdi pregled neizvršenih sklepov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4. Priporočila za visokošolske učitelje
Robert Presker na tej točki predal besedo prof. dr. Borutu Holcmanu, ki je predstavil
Priporočila za visokošolske učitelje.
Po opravljeni razpravi je predlagal sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 4.1.
ŠS UM se seznani s Priporočili za visokošolske učitelje in podpira njihovo vsebino.
Sklep 4.2.
ŠS UM poziva organe Univerze v Mariboru k implementaciji Priporočil za visokošolske
učitelje v akte Univerze v Mariboru.

Ad 5. Ukinitev vzporednega in zaporednega študija
Na tej točki je prorektor za študentska vprašanja predal besedo mag. Andrejki Golob,
pomočnici glavnega tajnika za izobraževanje in študentske zadeve, ki je podala
obrazložitev glede ukinitve vzporednega in zaporednega študija.
Po opravljeni razpravi je na seji bil oblikovan sklep, ki ga je Robert Presker dal na
glasovanje:
Sklep 5
ŠS UM poziva Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, da se omogoči
študentom vpis na vzporedni in zaporedni študij (diplomanti) v letu 2013/2014 na razpisana
mesta za izredni študij.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6. Pregled Končnega poročila FERI
Predsedujoči ŠS UM predstavi Končno poročilo FERI in da na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 6
ŠS UM izda pozitivno mnenje k poročilu KIDŠ o Končnem vsebinskem in finančnem poročilu
o izvedbi programa interesnih dejavnosti Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko za leto 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 7. Razdelitev sredstev po pozivu za leto 2013
Na tej točki predsedujoči da besedo predsednici KIDŠ, ki predstavi razdelitev sredstev po
pozivu za leto 2013.
Odpre razpravo in da na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 7
ŠS UM potrdi predlog KIDŠ za razdelitev sredstev po Pozivu za sofinanciranje stroškov
delovanja in programov dela študentskih svetov članic v letu 2013, z dne 7.2.2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 8. Letno poročilo ŠS UM
Predsedujoči predstavi letno poročilo ŠS UM.
Odpre razpravo in da na glasovanje naslednje sklepe:
Sklep 8
ŠS UM potrdi letno poročilo za interesno dejavnost študentov na Univerzi v Mariboru za leto
2012.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 9 Dodelitev statusa društva, ki deluje v interesu študentov Univerze v Mariboru
Na tej točki predsedujoči poda besedo predstavnici društva ESN, ki na kratko predstavi
društvo in razloge zakaj prosijo za dodelitev statusa društva, ki deluje v interesu študentov
Univerze v Mariboru.
Predsedujoči odpre razpravo in da na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 9
ŠS UM predlaga rektorju Univerze v Mariboru, da podeli status društva oz. združenja, ki
deluje v interesu študentov UM, Študentskemu društvu Erasmus (ESN).
Ad 10 Poročilo Stalne delovne komisije ŠS UM
Bojan Klavžar poda kratko poročilo Komisije za obštudijske in mednarodne zadeve. Urška
Fakin, predsedujoča Komisije za socialne zadeve poda kratko poročilo o delu le-te.
Robert Presker odpre razpravo in da na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 10
ŠS UM se seznani s poročili Stalnih delovnih komisij ŠS UM.
Ad 11 Pobude in predlogi
Ad 12 Razno
Pod točko razno Robert Presker odpre razpravo o terminskem planu sej ŠS UM do vključno
junija 2013.
Rok Pintar prosi za prestavitev datuma marčevske seje iz 20.3. na 27.3., saj ima Fakulteta
za organizacijske vede na dan 20.3.2013 konferenco v Portorožu.
Predsedujoči, da na glasovanje sklep s spremenjenim datumom:
Sklep 12
ŠS UM potrdi terminski plan sej ŠS UM do vključno junija 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
prorektor za študentska vprašanja UM,
Robert Presker, l.r.

