ŠSUM
Slomškov trg 15
2000 Maribor

Maribor, 21. junij 2013

11. redna seja Študentskega sveta Univerze v Mariboru
______________________________________________________________________________
ki je potekala 19.6.2013 na Rektoratu Univerze v Mariboru
Prisotni člani ŠSUM: Gregor Nikolić (FERI), Benjamin Kozole (FKBV), Selena Bošnjak
(FKKT), Klavdija Plohl (ŠD), Polona Podlesnik (PF), Jan Perša (FG), Tina Dumić (FZV),
Matevž Oman (FOV), Nejc Poljanšek (FVV), Vito Šimonka (FNM), Mateja Škornik (FL), Blaž
Resnik (FE), Sara Beluhan (FT)
Prisotni namestni člani ŠSUM: Vid Šajher (FKBV), Gabrijela Tkalec (FKKT), Goran
Berghaus (MF), Tea Markotić (EPF), Mitja Jelen (FS), Aleš Žibert (FG), Katja Gojčič (Pef),
Natalija Gorički (FZV), Borut Slabe (FOV), Aja Lovrec (FF), Martin Vogrin (FNM), Jalen Plut
(FL), Sara Šetinc (FT)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja Robert Presker
Ostali prisotni: Maja Žibert (FT), Ernest Rajh (FL), Rok Pintar (FOV), Rok Hržič (UM),
Žerak Janja (UM)
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 11. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 10 redne seje ŠS UM, 2. izredne seje ŠS UM in 3. izredne
seje ŠS UM
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Poročilo 22. redne seje Senata UM
5. Podaja mnenja ŠS UM v postopku kandidiranja in imenovanja prorektorja za
študentska vprašanja Univerze v Mariboru
6. Volitve članov Senata Univerze v Mariboru
7. Volitve člana Komisije za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad
8. Habilitacijski postopki
9. Stalna delovna komisija za socialne zadeve
10. Pobude in predlogi
11. Razno
Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 11. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2. Potrditev zapisnika 10. redne seje ŠS UM, 2. izredne seje ŠS UM in 3. izredne
seje ŠS UM
Robert Presker, prorektor za študentska vprašanja, je dal v razpravo zapisnik 10. redne
seje ŠS UM, zapisnik 2. izredne seje ŠS UM in 3. izredne seje ŠS UM, ker ni bilo pripomb je
dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik zapisnik 10. redne seje ŠS UM, zapisnik 2. izredne seje ŠS UM in 3.
izredne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Sekretarka Študentskega sveta Univerze v Mariboru je podala poročilo o neizvršenih
sklepih.
Po razpravi je Robert Presker podal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 3
ŠS UM potrdi pregled neizvršenih sklepov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4. Poročilo 22. redne seje Senata UM
Robert Presker je podal poročilo 22. redne seje Senata UM. Po podanem poročilu je odprl
razpravo.
Predlagal je sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4
ŠS UM se seznani s poročilom 22. redne seje Senata Univerze v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5. Podaja mnenja ŠS UM v postopku kandidiranja in imenovanja prorektorja za
študentska vprašanja Univerze v Mariboru
ŠS UM je na seji obravnaval prispele kandidature za prorektorja za študentska vprašanja
UM. Robert Presker je seznanil ŠS UM, da sta bili oddani dve kandidaturi. Kandidaturo je
oddal študent Fakultete za gradbeništvo, Jan Perša in študent Medicinske fakultete, Rok
Hržič.
Na seji sta oba kandidata predstavila svoj program dela.
Sledila je daljša razprava, kjer so se aktivno vključili predstavniki vseh fakultet.

Po opravljeni razpravi je predsedujoči pozval svetnike h glasovanju. Svetniki so glasovali o
vsakem kandidatu posebej in na podlagi glasovanja, kjer je večjo podporo dobil študent
Medicinske fakultete, Rok Hržič, njemu podali pozitivno mnenje.
Izid glasovanja od vseh prisotnih 19-ih članov ali nadomestnih članov ŠS UM:
Jan Perša:
ZA:1 Proti:0 Vzdržan:0
Rok Hržič:
ZA:18 Proti:0 Vzdržan:0
Na podlagi izražene podpore študentu Medicinske fakultete UM, Roku Hržiču, je Študentski
svet Univerze v Mariboru glasoval o naslednjem sklepu:
Sklep 5
ŠS UM izmed prispelih kandidatur v "Postopku kandidiranja in imenovanja prorektorja za
študentska vprašanja UM" daje pozitivno mnenje za prorektorja za študentska vprašanja
UM kandidatu, Roku Hržiču, študentu Medicinske fakultete UM.
Sklep je bil sprejet z 18-imi glasovi ZA in 1 PROTI.
Ad 6. Volitve članov Senata Univerze v Mariboru
Robert Presker je na tej točki svetnikom podal relevantne informacije glede poteka volitev
novih članov Senata Univerze v Mariboru.
Na predlog svetnikov za potrebe volitev je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 6.1.
ŠS UM imenuje volilno komisijo za potrebe volitev desetih članov Senata UM v sestavi Tino
Dumić za predsednico, Katjo Gojčič in Klavdijo Plohl za članico.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Po oblikovanju komisije je predsedujoči pozval svetniki k volitvam.
Po izvedenih volitvah, je komisija predstavila izzid volitev.
Robert Presker je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 6.2.
ŠS UM na podlagi Sklepa o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v
Mariboru z dne 13.5.2013 in Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razpisu volitev
predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru z dne 24.5.2013 in na podlagi izida
tajnih volitev ugotavlja, da so za člane Senata UM izvoljeni:
- Blaž Resnik, študent Fakultete za energetiko UM,
- Rok Hržič, študent Medicinske fakultete UM,

-

Matevž Oman, študent Fakultete za organizacijske vede UM,
Benjamin Kozole, študent Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM,
Jani Jovan, študent Ekonomsko-poslovne fakultete UM,
Selena Bošnjak, študentka Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UM,
Vito Šimonka, študent Fakultete za naravoslovje in matematiko UM,
Eva Zorko, študentka Filozofske fakultete UM,
Gregor Nikolić, študent Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM in
Klemen Drnovšek, študent Pravne fakultete UM

Sklep je bil sprejet z 13-imi glasovi ZA in 3 VZDRŽANIMI.
Ad 7. Volitve člana Komisije za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad
Robert Presker pove, da je ŠS UM bil pozvan k izvolitvi novega člana Komisije za podelitev
častnih naslovov, priznanj in nagrad UM.
Pove, da sta prispeli dve kandidaturi in sicer s strani študentke Pravne fakultete UM, Line
Burkelc Juras in študentke Ekonomsko-poslovne fakultete UM, Sare Šobernik.
Pove, da sta obe motivacijski pismi objavljeni v gradivu.
Odpre razpravo. Po opravljeni razpravi pozove svetnike h glasovanju.
Po ugotovljenem izidu volitev, da na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 7
ŠS UM izvoli Lino Burkelc Juras, študentko Pravne fakultete UM za članico Komisije za
podelitev častnih, naslovov, priznanj in nagrad UM.
Sklep je bil sprejet z 15-imi glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM.
Ad 8. Habilitacijski postopki
Na tej točki predsedujoči poda besedo Sekretarki ŠS UM, ki pove, da je ŠS UM prejel
pritožbo zoper sklep ŠS PeF, ki je podal negativno mnenje mag. Heleni Bezgovšek Vodušek
v zvezi z izvolitvijo v naziv strokovna sodelovka za predmetno področje »specialna
didaktika«.
Sekretarka povzame pritožbene razloge. Predsedujoči odpre razpravo.
Na podlagi razprave predsedujoči predlaga naslednje sklepe:
Sklep 8.1.
Pritožbi mag. Helene Bezgovšek Vodušek z dne 24.4.2013 zoper Sklep o negativnem
mnenju ŠS PeF z dne 8.4.2013 se ne ugodi in se jo kot neutemeljeno zavrne.
Sklep je bil sprejet z 15-imi glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM.

Sklep 8.2.
Sklep o negativnem mnenju Študentskega sveta PeF z dne 8.4.2013 se potrdi.
Sklep je bil sprejet z 15-imi glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM.
AD 9 Stalna delovna komisija za socialne zadeve
Robert Presker pove, da je prispela odstopna izjava predsednice Stalne delovne komisije za
socialne zadeve, Urške Fakin in predlog za novo predsednico Stalne delovne komisije za
socialne zadeve.
Odpre razpravo in da na glasovanje naslednje sklepe:
Sklep 9.1.
ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Urške Fakin z mesta predsednice Stalne delovne
komisije za socialne zadeve.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 9.2.
ŠS UM imenuje Urško Fakin za članico Stalne delovne komisije za socialne zadeve z dnem
1.7.2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 9.3.
ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Katarine Zupančič z mesta članice Stalne delovne
komisije za socialne zadeve.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 9.4.
ŠS UM imenuje Katarino Zupančič za predsednico Stalne delovne komisije za socialne
zadeve z dnem 1.7.2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 9.5.
ŠS UM nameni Katarini Zupančič, predsednici Stalne delovne komisije za socialne zadeve
mesečno plačilo v višini 100 EUR.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 10 Pobude in predlogi
Predsedujoči pozove svetnike k pobudam in predlogom.
S strani svetnikov je dana pobuda za pripravo spremembe Pravilnika o preverjanju in
ocenjevanju znanja.
Robert Presker odpre razpravo.
Na podlagi razprave je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 10
ŠS UM imenuje delovno komisijo za pripravo predloga spremembe Pravilnika o preverjanju
in ocenjevanju znanja in Pravilnika o sestavi in delovanju študentskih svetov UM, v sestavi
Tomaž Praprotnik, Tea Markotič, Klemen Drnovšek in predstavnik ŠS FG.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 11 Razno
Robert Presker pove, da mora ŠS UM v skladu s Pravilnikom o študijskem procesu študentov
invalidov pozvati članice k pripravi akcijskih načrtov za odpravljanje ovir za študente
invalide.
V skladu z navedenim predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 11:
ŠS UM pozove članice UM, da skladno z 2.odst. 2. člena Pravilnika o študijskem procesu
študentov invalidov pripravijo akcijski načrt za odpravljanje ovir za študente invalide in
pripravijo realizacijo akcijskega načrta preteklega študijskega leta ter jo ŠS UM
posredujejo do 15. septembra 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.

prorektor za študentska vprašanja UM,
Robert Presker, l.r.

