ŠSUM
Slomškov trg 15
2000 Maribor

Maribor, 3. september 2012

1. izredna seja Študentskega sveta Univerze v Mariboru
______________________________________________________________________________
ki je potekala 30.8.2012 na Rektoratu Univerze v Mariboru
Prisotni člani ŠSUM: Alen Štefanec (FERI), Jaka Drobež (ŠD), Polona Podlesnik (PF), Tina
Hercan (FZV), Matevž Oman (FOV), Katarina Kristan (FVV), Eva Zorko (FF), Saša Harkai
(FNM)
Prisotni namestni člani ŠSUM: Vid Šajher (FKBV), Gabrijela Tkalec (FKKT), Matej Tovornik
(ŠD), Jon Ksaver Jerebic (FS), Aleš Žibert (FG), Tomaž Praprotnik (FF)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja Robert Presker
Ostali prisotni: Janja Žerak (UM), Rok Hržič (MF), Rok Pintar (FOV)
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. Prosil je za spremembo dnevnega reda in sicer,
da se točka »Izvolitev nadomestnega predstavnika študentov v Upravni odbor« prestavi na
zadnjo točko dnevnega reda, saj še eden izmed kandidatov za člana Upravnega odbora ni
bil prisoten na seji.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 1. izredne seje ŠS UM
2. Izvolitev nadomestnega predstavnika študentov v Upravni odbor
3. Izvolitev člana iz vrst študentov v Komisijo za podelitev naslovov, priznanj in
nagrad UM
4. Habilitacijski postopki
5. Dodelitev statusa društva, ki deluje v interesu študentov Univerze v Mariboru
Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 1. izredne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Izvolitev člana iz vrst študentov v Komisijo za podelitev naslovov, priznanj in
nagrad UM
Robert Presker pove, da smo prejeli s strani glavne tajnice poziv za izvolitev člana iz vrst
študentov v Komisijo za podelitev naslovov, priznanj in nagrad, saj je dosedanji članici

prenehal status študenta. Pove, da smo prejeli eno kandidaturo in sicer s strani študentke
Pravne fakultete, Sandre Fišer.
Odpre razpravo in predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 2
ŠS UM izvoli za članico Komisije za podelitev naslovov, priznanj in nagrad iz vrst študentov
Sandro Fišer, študentko Pravne fakultete.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Habilitacijski postopki
Robert Presker na tej točki preda besedo sekretarki ŠS UM, Janji Deutschmann. Janja
pove, da smo prejeli pritožbo zoper sklep Študentskega sveta Fakultete za organizacijske
vede in sicer s strani mag. Dunje Labović, ki je vložila prošnjo za izvolitev v naziv asistenka
za kadrovsko izobraževalno področje. Pove, da gre tukaj za kompleksno zadevo in je zato
bila za preučitev konkretnega primera imenovana Študentska habilitacijska komisija.
Študentska habilitacijska komisija je skrbno pregledala dokumentacijo in na podlagi tega
predlagala sprejetje spodnjega sklepa. Sklep ŠS FOV se odpravi in se mu vrne v ponovni
postopek, saj so bile v postopku ugotovljene bistvene kršitve postopka.
Po predstavljenem poročilu Robert Presker odpre razpravo.
Rok Pintar pove, da kakovost pedagoškega dela mag. Dunje Labović ni vprašljiva. Pove, da
je s strani mag. Dunje Labović večkrat prihajalo do ponižajočega obravnavanja študentov,
kar so študentje tudi jasno izpovedali in da na podlagi tega niso mogli podati pozitivnega
mnenja.
Aleš Žibert vpraša, zakaj so študentje ocenili asistentkino delo tako visoko.
Matevž Oman, predstavnik FOV, pove, da se je morda večini študentov zdela korektna
ampak da je prišlo do določenih nesprejemljivih odnosov do študentov, ki so bili izredno
ponižajoči.
Po razpravi, da Robert Presker na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 3.1.
Pritožbi mag. Dunje Labović z dne 14.06.2012 zoper sklep Študentskega sveta Fakultete za
organizacijske vede se ugodi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 3.2.
Sklep o negativnem mnenju Študentskega sveta F0V v zvezi z izvolitvijo mag. Dunje
Labović v naziv asistentka za predmetno področje »kadrovsko izobraževalno področje« s e
o d p r a v i in se zadeva v r n e Študentskemu svetu F0V v ponovni postopek.

Sklep je soglasno sprejet.
Ad 4. Dodelitev statusa društva, ki deluje v interesu študentov Univerze v Mariboru
Robert Presker pove, da je prišla prošnja Društva študentov Filozofske fakultet Maribor za
podelitev statusa društva oz. združenja, ki deluje v interesu študentov UM in poda besedo
prodekanu Filozofske fakultete UM. Tomaž Praprotnik pove, da podpira podelitev tega
statusa in da je to izrazil tudi v dopisu, ki je v gradivu.
Skozi razpravo se ugotovi potreba po podrobnejši predstavitvi društva, ki bi utemeljila
prošnjo za dodelitev statusa društva, ki deluje v interesu študentov Univerze v Mariboru.
Robert Presker predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4
ŠS UM odloži podelitev statusa društva oz. združenja, ki deluje v interesu študentov UM,
Društvu študentov Filozofske fakultete Maribor, do naslednje redne seje ŠS UM.
Ad 5. Izvolitev nadomestnega predstavnika študentov v Upravni odbor
Robert Presker, prorektor za študentska vprašanja pove, da sta se na razpis za nadomestne
volitve predstavnika študentov v Upravni odbor prijavila dva kandidata in sicer Rok Hržič,
študent Medicinske fakultete in Aleš Žibert, študent Fakultete za gradbeništvo, ki jima
preda besedo.
Aleš Žibert pove, da je sprejel odločitev, da bi člani ŠS UM enotno podprli pri izvolitvi le
enega kandidata in da naj bo to Rok Hržič, za katerega verjame, da bo dobro opravljal to
funkcijo.
Rok Hržič se zahvali Alešu Žibertu za izkazano podporo. Pove, da vsem zagotavlja, da bo
dobro nadaljeval delo svojega predhodnika Markota Zdravkoviča, študenta Medicinske
fakultete.
Robert Presker poda mnenje o Markotu Zdravkoviću. Pove, da je izredno pripravljen in
načelen človek in mu hkrati poda javno zahvalo. Pove, da je Rok Hržič prava oseba za to
funkcijo in da naj v delih, kjer lahko opravljeno delo Marka Zdravkovića še izboljša.
Po razpravi Robert Presker predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5.1.
ŠS UM imenuje volilno komisijo za potrebe volitev nadomestnega člana Upravnega odbora
Univerze v Mariboru iz vrst študentov v sestavi Polona Podlesnik za predsednico, Matevž
Oman in Katarina Kristan za člana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Robert Presker za 5 minut prekine sejo zaradi izvedbe volitev.

Po izvedenih volitvah predsednica volilne komisije razglasi rezultat volitev. Pove, da je z
večino glasov bil izvoljen Rok Hržič.
Robert Presker da na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 5.2.
ŠS UM izvoli za nadomestnega člana Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst
študentov Roka Hržiča, študenta Medicinske fakultete.

prorektor za študentska vprašanja UM,
Robert Presker

