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ZAPISNIK
7. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 18. 12. 2014

Prisotni člani ŠSUM: Tadej Štadler (FERI), Timotej Horvat (FKBV), Sanja Potrč (FKKT), Luka Muršec (FG),
Vito Šimonka (FNM), Patric Rajšp (FZV), Tina Pivec (FF)
Prisotni namestniki članov ŠSUM: Monika Sobočan (MF), Miha Vrbnjak (PeF), Petra Perpar (FOV),
Klemen Grobin (FL), Damjan Vetrih Lapornik (FE)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja UM: Rok Hržič
Ostali prisotni: Luka Romanić, Mitja Šramel (FF), Suzana Bračič (MF), Tilen Markun (FOV), Božidar
Aničić (FKKT), Primož Šajher

Ad 1. Konstituiranje ŠS UM po izvedenih nadomestnih volitvah
Predsedujoči je zbranim podal poročilo o izvedenih nadomestnih volitvah v ŠS UM zaradi poteka
mandata nekaterim članom.
Na glasovanje je dal naslednji sklep:
Sklep 1
Po izvedenih nadomestnih volitvah v Študentski svet Univerze v Mariboru se ta konstituira v naslednji
sestavi: Rok Hržič kot predsednik, Tadej Štadler kot član in Pia Prebevšek kot namestnica člana s
Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Timotej Horvat kot član in Samo Kropf kot
namestnik člana s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Sanja Potrč kot članica in Luka Romanić
kot namestnik članice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Tadej Jalšovec kot član in Monika
Sobočan kot namestnica člana z Medicinske fakultete, Monika Vogrinec kot namestnica članice kot
predstavnica Študentskih domov, Luka Kolar kot član in Julija Visočnik kot namestnica člana z
Ekonomsko poslovne fakultete, Mitja Jelen kot član in Luka Adanič kot namestnik člana Fakultete za
strojništvo, Sandra Gobec kot članica in Polona Podlesnik kot namestnica članice s Pravne fakultete,
Luka Muršec kot član in Gregor Trlep kot namestnik člana s Fakultete za gradbeništvo, Nuša Novak kot
članica in Miha Vrbnjak kot namestnik članice s Pedagoške fakultete, Patric Rajšp kot član in Andrej
Černi kot namestnik člana s Fakultete za zdravstvene vede, Miha Krajcer 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, Tina Pivec kot članica in Mitja Šramel kot namestnik
članice s Filozofske fakultete, Vito Šimonka kot član in Tadej Emeršič kot namestnik člana s Fakultete
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za naravoslovje in matematiko, Sašo Sklamba kot član in Klemen Grobin kot namestnik člana s
Fakultete za logistiko, Alen Krošelj kot član in Damjan Vetrih Lapornik kot namestnik člana s Fakultete
za energetiko ter Sara Beluhan kot članica in Sara Šetinc kot namestnica članice s Fakultete za turizem,
za mandatno obdobje do 10. 4. 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2. Potrditev dnevnega reda 7. redne seje ŠS UM

Predsedujoči je predstavil dnevni red in odprl razpravo.
Predlagan dnevni red:
1. Konstituiranje ŠS UM po izvedenih nadomestnih volitvah
2. Potrditev dnevnega reda 7. redne seje ŠS UM
3. Potrditev zapisnika 6. redne seje in 5. korespondenčne seje ŠS UM
4. Pregled izvršenih sklepov
5. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM
6. Izvedba volitev člana Upravnega odbora UM
7. Izvedba nadomestnih volitev člana Disciplinskega sodišča II. Stopnje
8. Imenovanje člana Komisije za interesne dejavnosti študentov
9. Sprejem izhodišč razvoja področja študentov na UM
10. Pobude in predlogi
11. Razno
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2
ŠS UM potrdi predlagani dnevni red 7. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

3. Potrditev zapisnika 6. redne seje in 5. korespondenčne seje ŠS UM
Predsedujoči je povedal, da na predloga zapisnikov nismo prejeli nobene pisne pripombe. Odprl je
razpravo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 6. redne in 5. korespondenčne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Predsedujoči je povedal, da so vsi sklepi ŠS UM izvršeni.
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Ad 5. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in Komisij Senata UM
Predsedujoči je besedo predal Klemnu Drnovšku. Ta je povedal, da v vmesnem obdobju ni bilo seje
Upravnega odbora. Dodal je, da se je udeležil tudi 37. redne seje Senata UM, na kateri je senat sprejel
sklep o razpisu volitev rektorja UM. Drugih posebnosti ni bilo.
Predsedujoči je predlagal 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.

6. Izvedba volitev člana Upravnega odbora UM
Predsedujoči je povedal, da mora zaradi rednega poteka mandata člana Upravnega odbora UM ŠS UM
izvoliti novega člana. Kandidaturo je oddal en kandidat, in sicer Klemen Drnovšek.
Predsedujoči je kandidata povabil k predstavitvi.
Po predstavitvi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 6.1
ŠS UM imenuje volilno komisijo za potrebe volitev člana Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst
študentov v sestavi Tina Pivec za predsednico, Tadej Štadler in Timotej Horvat za člana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Po opravljenih volitvah in podanih rezultatih je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 6.2
ŠS UM ugotovi, da je za člana Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst študentov izvoljen Klemen
Drnovšek.
Sklep je bil soglasno sprejet.

7. Izvedba nadomestnih volitev člana Disciplinskega sodišča II. stopnje
Predsedujoči je besedo predal sekretarju ŠS UM. Ta je povedal, da je ŠS UM na svoji 6. redni seji
predlagal Vida Videtiča za člana Disciplinskega sodišča II. stopnje. S strokovnih služb UM so opozorili
na postopkovno napako, in sicer bi člana sodišča morali izvoliti in ne zgolj predlagati. Posledično so bile
na tej seji izvedene volitve.
Predsedujoči je predlagal sestavo volilne komisije v naslednji sestavi:
Sklep 7.1
ŠS UM imenuje volilno komisijo za potrebe volitev člana Disciplinskega sodišča II. stopnje Univerze v
Mariboru iz vrst študentov v sestavi Tina Pivec za predsednico, Tadej Štadler in Timotej Horvat za člana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Po izvedenih volitvah je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 7.2
ŠS UM ugotovi, da je za člana Disciplinskega sodišča II. stopnje Univerze v Mariboru iz vrst študentov
izvoljen Vid Videtič.
Sklep je bil soglasno sprejet.

8. Imenovanje člana Komisije za interesne dejavnosti študentov
Predsedujoči je povedal, da je dosedanji predsednici KIDŠ, Tini Pivec, zaradi diplomiranja prenehal
mandat, zato mora ŠS UM imenovati novega člana. Na poziv prorektorja se je odzvala ena članica ŠS
UM, in sicer Tina Pivec.
Predsedujoči je kandidatko povabil k predstavitvi.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 8
ŠS UM imenuje v Komisijo za interesno dejavnost študentov Tino Pivec, za obdobje, ki je vezano na
mandatno dobo Študentskega sveta Univerze v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.

9. Sprejem izhodišč razvoja področja študentov na UM
Predsedujoči je povedal, da bo vsak čas v teku postopek rektorskih volitev. Z namenom enakopravnega
pristopa do vseh kandidatov na volitvah je kolegij prodekanov ŠS UM predlagal izhodišča razvoja
področja študentov na UM. Predsedujoči je članom predlagal, da predlagana izhodišča sprejmejo,
seveda pa lahko podajo tudi svoje dopolnitve oziroma komentarje.
Luka Muršec je vprašal kdo je sodeloval pri pripravi izhodišč.
Rok Hržič mu je odgovoril, da so izhodišča najprej pripravili na kolegiju prodekanov, kasneje pa so jih
izpopolnili še preko komentarjev na dokument, ki je bil v skupni rabi vseh prodekanov študentov UM.
Po opravljeni predstavitvi in razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 9
Študentski svet Univerze v Mariboru kot ključne vrednote in smernice razvoja področja študentov na
Univerzi v Mariboru prepozna:
•
Avtonomijo delovanja Študentskih svetov in študentskih predstavnikov
Formalna in vsebinska neodvisnost delovanja študentskih predstavnikov, ki temelji na potrebah
študentov naše institucije ter strokovnih podlagah.
•

Visoko kakovost poučevanja na študiju na UM

Spodbujanje inovacij in kakovosti na področju didaktičnih pristopov ter študijskih programov. Razvoj
za študij bistvenih podpornih sistemov (tutorstvo in mentorstvo). Spodbujanje povezovanja
izobraževanja z gospodarstvom, vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno delo ter večja mera
internacionalizacije študija.
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•

Vključenost študentov v procesu zagotavljanja kakovosti na Univerzi v Mariboru

Formalna in vsebinska vključenost študentov v procese zagotavljanja kakovosti na vseh ravneh
univerze. Bistvena primera sta podaja študentskega mnenja v postopku habilitacije ter razvoj anket.
•
Zagotavljanje okolja za delovanje študentskih svetov in razvoj dejavnosti na študijskem in
obštudijskem področju
Zagotavljanje finančne stabilnosti delovanja študentskih svetov članic in univerze. Skrb za celovit razvoj
študentov Univerze v Mariboru, ki vsebuje tudi zdrav življenjski slog, umetnost in aktivno državljanstvo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 10. Pobude in predlogi
Pod točko »Pobude in predlogi« na seji ni bilo razprave.

Ad 11. Razno
Pod točko »Razno« na seji ni bilo razprave.

Prorektor za študentska vprašanja Univerze v Mariboru,
Rok Hržič, l.r.
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