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Slomškov trg 15
2000 Maribor

Maribor, 29. marec 2013

8. redna seja Študentskega sveta Univerze v Mariboru
______________________________________________________________________________
ki je potekala 27.3.2013 na Rektoratu Univerze v Mariboru
Prisotni člani ŠSUM: Gregor Nikolić (FERI), Selena Bošnjak (FKKT), Jerneja Golub (MF),
Klavdija Plohl (ŠD), Polona Podlesnik (PF), Jan Perša (FG), Matevž Oman (FOV), Eva Zorko
(FF), Vito Šimonka (FNM), Blaž Resnik (FE), Sara Beluhan (FT)
Prisotni namestni člani ŠSUM: Gabrijela Tkalec (FKKT), Bojan Klavžar (ŠD), Tea Markotić
(EPF), Natalija Gorički (FZV), Borut Slabe (FOV), Martin Vogrin (FNM), Jalen Plut (FL)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja Robert Presker
Ostali prisotni: Alijana Pintar (EPF), Eva Nike Cvikl (MF), Ernest Rajh (FL), Rok Pintar
(FOV), Tomaž Praprotnik (FF), Maja Žibert (FT), Urška Fakin, Sara Šešerko
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 8. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje ŠS UM in zapisnika Korespondenčne seje ŠS
UM z dne 15.3.2013
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Poročilo 18. in 19. Redne seje Senata UM
5. Poročilo o dejanski študijski obremenitvi študentov
6. Poročilo o 4. in nadaljnjem opravljanju izpitov
7. Imenovanje komisije za odpiranje kandidatur na podlagi poziva h
kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom
8. Podaja predloga člana Habilitacijske komisije UM
9. Pobude in predlogi
10. Razno
Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 8. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2. Potrditev zapisnika 7. redne seje ŠS UM in zapisnika Korespondenčne seje ŠS UM
z dne 15.3.2013
Robert Presker, prorektor za študentska vprašanja, je dal v razpravo zapisnik 7. redne
seje ŠS UM in zapisnik Korespondenčne seje ŠS UM z dne 15.3.2013.
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 7. redne seje ŠS UM in Korespondenčne seje ŠS UM z dne 15.3.2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Sekretarka Študentskega sveta Univerze v Mariboru je podala poročilo o neizvršenih
sklepih.
Povedala je, da je v izvajanju sklep 5. redne seje ŠS UM z dne 5.12.2013: “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.”
Dodala je, da mora poročilo oddati zgolj še Študentski svet Fakultete za zdravstvene vede.
Po razpravi je Robert Presker podal na glasovanje naslednje sklepe:
Sklep 3.1.
ŠS UM potrdi pregled neizvršenih sklepov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 3.2.
ŠS UM poziva ŠS FZV, da obravnava gradivo glede števila pristopov na posamezne izpite ter
da sprejmejo ukrepe, kjer je to zaradi ponavljajočih pristopov na izpit potrebno in o tem
podajo poročilo na naslednji redni seji ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 3.3.
ŠS UM poziva ŠS FZV, da na naslednji redni seji ŠS UM poda poročilo o dejanski študijski
obremenitvi študentov v študijskem letu 2011/12.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sekretarka Študentskega sveta Univerze v Mariboru, Janja Deutschmann je na tem mestu
predstavila odgovor MIZKŠ na poziv Študentskega sveta Univerze v Mariboru, da se omogoči
študentom vpis na vzporedni in zaporedni študij (diplomanti) v letu 2013/2014 na razpisana
mesta za izredni študij. Dodala je, da MIZKŠ odgovarja, če študijski program nima mest za
izredni vzporedni in zaporedni študij, vpis vanje ni mogoč oz. ni dovoljen in da se soglasje
Vlade RS več ne bo spreminjalo, saj prijavni postopki že potekajo.
Robert Presker je odprl razpravo.
Po opravljeni razpravi je predlagal sprejetje sklepa oblikovanega na seji:
Sklep 3.4.
ŠS UM poziva Službo za izobraževanje in študijske zadeve Univerze v Mariboru, da poda
obrazložitev glede možnosti vzporednega in zaporednega študija v letu 2013/14 in zaveže
študentske svete članic, da s to obrazložitvijo seznanijo študente.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sekretarka Študentskega sveta Univerze v Mariboru seznani ŠS UM s podanim poročilom
rektorja Univerze v postopku vložene zahteve za odpravo odločbe po nadzorstveni pravici
glede izvolitve mag. Stanka Lakovića v naziv višji predavatelj.
Po podanem poročilu Sekretarke Študentskega sveta Univerze Mariboru je Robert Presker
predlgal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 3.5.
ŠS UM se seznani s podanim poročilom rektorja Univerze v Mariboru v postopku vložene
zahteve za odpravo odločbe po nadzorstveni pravici glede izvolitve mag. Stanka Lakovića v
naziv višji predavatelj.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Blaž Resnik je po sprejetju sklepa od predsedujočega zahteval dodatna pojanila in želel
razpravo na to temo. Dodal je, da seznanitveni sklep ni dovolj.
Postavil je vprašanje, kako je mogoče, da je Študentski svet Univerze v Mariboru dobil
odgovor rektorja na poziv po šestih mesecih od sprejetja sklepa, s katerim je bil pozvan.
Svetniki so izpostavili, da gre glede na podan odgovor, za nesorazmerno dolg rok.
Predsedujoči ŠS UM je na to pojasnil, da ima rektor v skladu z Zakonom o splošnem
upravnem postopku rok enega leta za podajo odgovora.
Eva Zorko je izpostavila, kako je mogoče, da je bilo sedaj ugotovljeno, da ne obstoja
pravna podlaga za odpravo odločbe po nadzorstveni pravici, saj je bil zadnji odstavek 195.
člena zapisan z namenom varovalke študentom, da v primeru, če Senat članice/UM ne
upošteva njihovega mnenja, lahko le ti zahtevajo od rektorja odpravo odločbe Senata
članice/UM. Izpostavili so, da je postavitev varovalke za študente bil pogoj, da so podprli
spremembo 195. člena Statuta UM.
Polona Podlesnik je vprašala, kdo je pripravil predlog spremembe 195.člena.

Predsedujoči je pojasnil, da je spremembo 195. člena Statuta UM pripravila pravna služba
Univerze v Mariboru, za katero je odgovorna pomočnica glavnega tajnika.
Blaž Resnik je izpostavil, da bi pričakoval od pravne službe Univerze v Mariboru, ki je na
tem področju strokovnjak, da bi ob podaji predloga spremembe 195. člena Statuta
predvidela pravno nezmožnost uporabe zadnjega odstavka 195. člena.
V nadaljevanju razprave, so bili svetniki ob ugotovitvi dejstva, da je nezmožnost uporabe
195. člena Statuta UM ugotovila prav tako pravna služba, t.j. enaka pravna služba, ki je
podala predlog spremembe 195. člena Statuta UM, zgroženi.
Na podlagi razprave je bil oblikovan naslednji sklep.
Robert Presker je sklep dal na glasovanje:
Sklep 3.6.
ŠS UM zahteva ukrepanje rektorja zoper Pomočnico glavnega tajnika za pravne, kadrovske
in splošne zadeve zaradi nezmožnosti izvajanja 195. člena Statuta Univerze v Mariboru ter
izraženega dvoma z njene strani v pravno korektnost zapisanega besedila tega člena,
podanega z njene strani.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4. Poročilo 18. in 19. redne seje Senata UM
Robert Presker je podal poročilo 18. in 19. redne seje Senata UM. Po podanem poročilu je
odprl razpravo.
Predlagal je sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4
ŠS UM se seznani s poročilom 18. in 19. redne seje Senata Univerze v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5. Poročilo o dejanski študijski obremenitvi študentov
Sekretarka Študentskega sveta UM je predstavila Poročilo o dejanski študijski obremenitvi
študentov.
Po opravljeni razpravi je Robert Presker dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 5.1.
ŠS UM se seznani s poročilom o dejanski študijski obremenitvi študentov v študijskem leto
2011/12.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 5.2.

ŠS UM poziva študentske svete fakultet, da pristopijo k čim prejšnji ureditvi problematike
dejanske študijske obremenitve študentov in se pri tem zavezuje, da jim bo nudil podporo
pri izvedbi korektivnih ukrepov.
Sklep 5.3.
ŠS UM poziva študentske svete fakultet, da pristopijo k obravnavi problematike
nereprezentativnosti anket o dejanski obremenitvi študentov in da do naslednje redne seje
ŠS UM podajo predloge za izboljšanje stanja.
Ad 6. Poročilo o 4. in nadaljnjem opravljanju izpitov
Janja Deutschmann, sekretarka Študentskega sveta UM je podala poročilo o 4. in
nadaljnjem opravljanju izpitov.
Robert Presker je po opravljeni razpravi, dal na glasovanje naslednje sklepe:
Sklep 6.1.
ŠS UM se seznani s poročilom o 4. in nadaljnjem opravljanju izpitov v študijskem letu
2011/12.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 6.2.
ŠS UM poziva študentske svete članic, ki še niso sprejele ukrepov, kjer je to zaradi
ponavljajočih pristopov na izpit potrebno, da te ukrepe sprejmejo in o tem podajo poročilo
na naslednji redni seji ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 7. Imenovanje komisije za odpiranje kandidatur na podlagi Poziva h kandidiranju za
nagrade Univerze v Mariboru študentom
Robert Presker pove, da mora Študentski svet Univerze v Mariboru imenovati komisijo za
odpiranje kandidatur na podlagi Poziva h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru
študentom.
Odpre razpravo.
Po razpravi predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 7
ŠS UM imenuje komisijo za odpiranje vlog, prejetih na podlagi Poziva h kandidiranju za
nagrade Univerze v Mariboru študentom, v sestavi Ano Štruc za predsednico, Janjo
Deutschmann in Roka Hržiča za člana.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8. Podaja predloga člana Habilitacijske komisije UM
Robert Presker pove, da je Rebeka Žirovnik podala odstopno izjavo z mesta članice
Habilitacijske komisije in da mora ŠS UM podati Senatu UM podati predlog novega člana.
Na seji je bila prisotna Sara Šešerko, študentka Pravne fakultete, ki je bila ena izmed
kandidatov za članico Habilitacijske komisije UM. Sara Šešerko se je predstavila in podala
obrazložitev za kaj kandidira za članico Habilitacijske komisije.
Robert Presker je odprl razpravo, po opravljeni razpravi je dal na glasovanje kandidature
za člana Habilitacijske komisije UM.
Po opravljenem glasovanju, je ugotovil, da je največ glasov za člana Habilitacijske
komisije prejel Klemen Drnovšek.
Predlagal je sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 8.1.
ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Rebeke Žirovnik z mesta članice Habilitacijske komisije
Univerze v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 8.2.
ŠS UM predlaga Klemna Drnovška, študenta Pravne fakultete za člana Habilitacijske
komisije Univerze v Mariboru.
Ad 9 Pobude in predlogi
Ad 10 Razno

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

