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Slomškov trg 15
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Maribor, 25. maj 2013

9. redna seja Študentskega sveta Univerze v Mariboru
______________________________________________________________________________
ki je potekala 24.4.2013 na Rektoratu Univerze v Mariboru
Prisotni člani ŠSUM: Benjamin Kozole (FKBV), Klavdija Plohl (ŠD), Polona Podlesnik (PF),
Jan Perša (FG), Nuša Novak (PeF), Matevž Oman (FOV), Eva Zorko (FF), Mateja Škornik (FL)
Prisotni namestni člani ŠSUM: Gabrijela Tkalec (FKKT), Goran Berghaus (MF), Tea
Markotić (EPF), Aleš Žibert (FG), Martin Vogrin (FNM), Jalen Plut (FL)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja Robert Presker
Ostali prisotni: Alijana Pintar (EPF), Ernest Rajh (FL), Rok Pintar (FOV), Primož Resnik
(FVV), Luka Pirec (FOV), Vedvan Budinski (FERI), Luka Muršec (FG), Rok Hržič (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 9. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje ŠS UM in 1. izredne seje ŠS UM
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Poročilo 20. redne seje Senata UM
5. Izvolitev člana Komisije za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM
6. Predlogi za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM
7. Dodelitev statusa društva, ki deluje v interesu študentov Univerze v Mariboru
8. Poročilo Stalne delovne komisije za socialne zadeve
9. Pobude in predlogi
10. Razno
Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 9. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Potrditev zapisnika 8. redne seje ŠS UM in 1. izredne seje ŠS UM
Robert Presker, prorektor za študentska vprašanja, je dal v razpravo zapisnik 8. redne
seje ŠS UM in zapisnik 1. izredne seje ŠS UM.
Sklep 2

ŠS UM potrdi zapisnik 8. redne seje ŠS UM in 1. 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. Dodala je, da je poročilo o neizvršenih sklepih objavljeno tudi na e-sejah.
Na podlagi razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednje sklepe:
Sklep 3.1.
ŠS UM potrdi pregled neizvršenih sklepov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 3.2.
ŠS UM poziva ponovno 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 študentske svete fakultet, da pristopijo k obravnavi problematike
nereprezentativnosti anket o dejasnki obremenitvi študentov in da do redne seje ŠS UM v
mesecu juniju 2013 podajo predloge za izboljšanje stanja.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 3.4.
ŠS UM poziva študentske svete fakultet, ki še niso sprejele ukrepov, kjer je to zaradi
ponaljajočih pristopov na izpit potrebo, da te ukrepe sprejmejo in o tem podajo poročilo
na redni seji ŠS UM v mesecu juniju 2013.
Ad 4. Poročilo 20. redne seje Senata UM
Robert Presker je podal poročilo 20. redne seje Senata UM. Po podanem poročilu je odprl
razpravo.
Predlagal je sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4
ŠS UM se seznani s poročilom 20. redne seje Senata Univerze v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5. Izvolitev člana Komisije za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM
Sekretarka Študentskega sveta UM je povedala, da mora Študentski svet UM izvoliti novega
člana v Komisijo za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM.
Dodala je, da sta prispeli dve kandidaturi. Luka Muršeč, ki je podal kandidaturo je bil
prisoten tudi na sami seji. Simono Molan je predstavila predstavnica Ekonomsko-poslovne
fakultete.
Robert Presker je odprl razpravo.
Po opravljeni razpravi je Robert Presker dal na glasovanje oba kandidata.
Simona Molan je dobila 4 glasove. Luka Muršec je dobil 9 glasov.
Glasovalo je 13 članov ali nadomestnih članov ŠS UM.
Po glasovanju o obeh kandidatih je Robert Presker predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5.1.
ŠS UM izvoli za člana Komisije za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad Luka
Muršca, študenta Fakultete za gradbeništvo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6. Predlogi za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM
Robert Presker je na tej točki povedal, da je ŠS UM prejel veliko število kandidatur za
podajo predlogov za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM in da so vse
kandidature s prilogami objavljenje pod gradivom.
Robert Presker je na tej točki odprl razpravo.
Po opravljeni razpravi je za 10 min prekinil sejo za potrebe glasovanja o kandidatih.
Sklep 6.1.
ŠS UM predlaga, da se znak Leona Štuklja za športne dosežke podeli Petru Prevcu.
Sklep je bil sprejet.
Sklep 6.2.
ŠS UM predlaga, da se plaketa Leona Štuklja za športne dosežke podeli Jaki Hvala in
Filipu Flisarju.
Sklep je bil sprejet.
Sklep 6.3.
ŠS UM predlaga, da se Listina za naj prostovoljca študenta UM podeli Mihi Senica.
Sklep je bil sprejet.

Sklep 6.4.
ŠS UM predlaga, da se Listina za razvoj obštudijskih dejavnosti podeli Evi Šmirmaul.
Sklep je bil sprejet.
Sklep 6.5.
ŠS UM predlaga, da se Listina za pomembne kulturne dosežke študentov UM podeli Mitji
Mlakarju.
Sklep je bil sprejet.
Ad 7. Dodelitev statusa društva, ki deluje v interesu študentov Univerze v Mariboru
Robert Presker je pozval predstavnika društva, da poda kratko predstavitev društva in
obrazložitev prošnje po dodelitvi statusa društva, ki deluje v interesu študentov UM.
Po razpravi predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 7
ŠS UM predlaga rektorju Univerze v Mariboru, da podeli status društva oz. združenja, ki
deluje v interesu študentov UM, Društvu za izmenjavo študentov tehniških usmeritev
IAESTE LC Maribor.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 8. Poročilo Stalne delovne komisije za socialne zadeve
Na tej točki je bil predvajan kratek video o predstavitvi projekta »Teden zdravja«, ki ga je
izvedla Stalna delovna komisija za socialne zadeve.
Ad 9 Pobude in predlogi
Ad 10 Razno

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

