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ZAPISNIK
Konstitutivne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 12. 4. 2016
Prisotni člani ŠSUM: Gregor Nikolić (FERI), Laura Lepej (FKBV), Rok Gomilšek (FKKT), Živa Ledinek (MF),
Tamara Farkaš (ŠD), Nuša Mahorič (EPF), Andrej Šajher (FS), David Borlinič Gačnik (PF), Luka Muršec
(FGPA), Žan Dreisibner (FZV), Blaž Sašek (FOV), Sara Kandolf (FVV), Kaja Sel (FF), Katja Zemljič (FNM),
Klemen Grobin (FL), Alen Krošelj (FE), Nika Mernik (FT)
Prisotni namestni člani ŠSUM: Andrej Perko (FKBV), Pia Prebevšek (FERI), Jerneja Smole (FT), Marko
Šterk (FNM), Igor Grofelnik (FL), Matic Kašnik (FGPA), Jure Pirc (PF), Žan Mlakar (FF), Andrej Jug (FE)
Predsedujoča ŠSUM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Tilen Markun (FOV), Katja Kebrič (PF), Tina Ekart (PeF), Andrej Černi (FZV), Lea Grešovnik
(FS), Matija Šenveter (FKBV), Janja Žerak Vuk (UM), Sanja Potrč (FKKT), Tina Pivec (FF), Primož Šajher
(UM)
Ad 1. Konstituiranje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane in ugotovila, da smo sklepčni.
Tina Pivec, sekretarka ŠS UM in predsednica ŠVK UM, je povedala, da je prorektorica za študentska
vprašanja UM razpisala volitve v ŠS UM zaradi poteka mandata dosedanjih članov. Volitve so se izvajale
na sejah ŠS članic med 30. 3. in 6. 4. 2016. Čestitala je vsem zbranim, da so bili izvoljeni.
Zbrani člani in namestniki članov ŠS UM so se predstavili, po predstavitvi pa jih je pozdravil tudi rektor
red. prof. dr. Igor Tičar.
Po predstavitvi je predsedujoča predlagala sprejem naslednjega sklepa:
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Sklep 1
Po izvedenih volitvah v Študentski svet Univerze v Mariboru se ta konstituira v naslednji sestavi: Maja
Žibert kot predsednica, Gregor Nikolić kot član in Pia Prebevšek kot namestnica člana s Fakultete za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Laura Lepej kot članica in Andrej Perko kot namestnik
članice s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Rok Gomilšek kot član in Vita Petek Regoršek kot
namestnica člana Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Živa Ledinek kot članica in Monika
Sobočan kot namestnica članice z Medicinske fakultete, Tamara Farkaš kot članica in Tara Svetina kot
namestnica članice s Študentskih domov, Nuša Mahorič kot članica in Monika Strauss kot namestnica
članice z Ekonomsko poslovne fakultete, Andrej Šajher kot član in Miha Štruc kot namestnik člana s
Fakultete za strojništvo, David Borlinič Gačnik kot član in Jure Pirc kot namestnik člana s Pravne fakultete,
Luka Muršec kot član in Matic Kašnik kot namestnik člana s Fakultete za gradbeništvo, prometno
inženirstvo in arhitekturo, Špela Mestnik kot članica in Janja Kukovič kot namestnica članice s Pedagoške
fakultete, Žan Dreisibner kot član in Ana Sajovic kot namestnica člana s Fakultete za zdravstvene vede,
Blaž Sašek kot član in Aljaž Ferencek kot namestnik člana s Fakultete za organizacijske vede, Sara Kandolf
kot članica in Anže Zaletel kot namestnik članice s Fakultete za varnostne vede, Kaja Sel kot članica in
Žan Mlakar kot namestnik članice s Filozofske fakultete, Katja Zemljič kot članica in Marko Šterk kot
namestnik članice s Fakultete za naravoslovje in matematiko, Klemen Grobin kot član in Igor Grofelnik
kot namestnik člana s Fakultete za logistiko, Alen Krošelj kot član in Andrej Jug kot namestnik člana s
Fakultete za energetiko ter Nika Mernik kot članica in Jerneja Smole kot namestnica članice s Fakultete
za turizem, za mandatno obdobje do 11. 4. 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Razno
Predsedujoča je pod točko razno prisotnim še enkrat čestitala za izvolitev in jim povedala, da z izvolitvijo
nosijo tudi veliko odgovornosti, saj so člani enega izmed organov Univerze v Mariboru, prav tako pa
predstavljajo interese študentov svoje fakultete.
Pozvala jih je, da se sej redno udeležujejo zaradi pomembnosti dela ŠS UM. Prav tako pa se naj na sejo
tudi pripravijo ter posvetujejo s ŠS članice o posameznih problematikah.
Tina Pivec je povedala, da so članom ŠS UM in prodekanom vrata pisarne Službe za študentske zadeve
vedno odprta, saj lahko s skupnimi močmi rešimo veliko reči.
Alen Krošelj je vprašal o več informacijah glede izobraževalno-motivacijskega vikenda.
Tina Pivec mu je odgovorila, da bo izobraževalno-motivacijski vikend izveden na Kopah med 15. in 17.
aprilom, prav tako pa je rekla, da bo tekom dneva še poslala program izobraževalno-motivacijskega
vikenda vsem udeležencem.
Po končani seji je Maja Žibert vse zbrane povabila na pogostitev.

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