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Slomškov trg 15 

2000 Maribor, Slovenija 

 

 

Maribor, 15. februar 2019 

 

ZAPISNIK 

4. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 13. 2. 2019. 

 

Prisotni člani ŠS UM: Luka Oblak (MF), Matic Bogolin (ŠD), Andrej Šajher (FS), Pia Mernik (FGPA), Lucija 

Dežan (FF), Katja Zemljič (FNM), Gregor Bratina (FL) 

 

Nadomestni člani ŠS UM: Maruša Lešnik (FERI), Nina Tojnko (FKBV), Anja Urek (ŠD), Katja Zemljič (FNM)  

 

Predsedujoča ŠS UM: V. d. prorektorja za študentska vprašanja UM: Živa Ledinek 

 

Ostali prisotni: Nataša Mesarič (FNM), Jani Humar (FS), Boštjan Krapež (MF), Teja Štrukelj (PF), Neja 

Trontel (FNM), David Bohar (EPF), Tim Diaci (PF), David Ornik (FERI), Tjaša Heričko (FERI), Robert Presker 

(UM), Primož Šajher (UM) 

 

 

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje ŠS UM 

 

Predsedujoča je pozdravila prisotne na seji in uvodno besedo predala rektorju Univerze v Mariboru prof. 

dr. Zdravku Kačiču.  

 

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je izpostavil, da je Univerza v Mariboru institucija , ki 

stremi k odličnosti na raziskovalnem in izobraževalnem nivoju in skozi to spodbuja kritičnost in 

samokritičnost študentov ter vodi konstruktiven dialog med študenti in vodstvom fakultete, ker bomo le 

tako lahko skupaj dosegli zastavljene cilje. Izrazil je mnenje, da je bilo v zadnjem času med študenti in 

vodstvom premalo dialoga, kar vidi kot razlog za to, da je moralo vodstvo posegati v finančno poslovanje, 

da pa bo kot rektor vedno zagovarjal in podpiral avtonomijo Študentskega sveta UM, kot organa UM. V 

prihodnosti se je potrebno osredotočiti predvsem izvajanje plana dela, ki si ga je pripravil Študentski svet 

UM, pri izvajanju katerega pa bo potrebno vzpostaviti tudi ustrezno sodelovanje s strokovnimi službami, 

ki so v prvi vrsti namenjene za to, da študentskim predstavnikom pomagajo. V skladu s povedanim je 

rektor izpostavil, da je za vršilko dolžnosti prorektorja za študentska vprašanja za obdobje 6 mesecev 

imenoval Živo Ledinek, v tem času bo po njegovem mnenju mogoče korektno izpeljati volitve in imenovati 

prorektorja za študentska vprašanja za celoten mandat. Opozoril je na to, da se od študentov pričakuje 

kritičnost do družbe kot celote. Zagotovil je, da bo Univerza v Mariboru še naprej podpirala študentske 

projekte, da pa želi Študentski svet UM spodbuditi tudi k zagotavljanju sponzorskih sredstev za izvedbo 

projektov. Kot priložnost je izpostavil še rektorsko konferenco, ki je način da univerze zastopajo svoja 

stališča na področju političnih odločitev in tako je pomembno, da je v predlogih univerze vedno zajeto 
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tudi študentsko mnenje. Rektorju je zaključil z mislijo, da so vrata njegove pisarne vedno odprta za 

študente in za študentske probleme.  

 

Predsedujoča je odprla razpravo. Gregor Bratina je vprašal, po kakšnem ključu je bila za funkcijo izbrana 

trenutna vršilka dolžnosti, glede na to, da je ŠS UM s sklepom predlagal drugega kandidata. Rektor 

Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je poudaril, da v postopku imenovanja vršilca dolžnosti 

Študentski svet UM nima pristojnosti oz. dolžnosti, da poda predlaga kandidata. Zaradi pomanjkanja 

sodelovanja s prejšnjo prorektorico za študentska vprašanja, se je odločil, da na funkcijo imenuje trenutno 

vršilko dolžnosti, saj jo je poznal od prej in je vedel, da ji lahko v tem trenutku zaupa, da bo svoje delo 

opravljala korektno. Lucijo Dežan je zanimalo, zakaj ŠS UM ni bil uradno obveščen o imenovanju vršilke 

dolžnosti s strani vodstva Univerze, mediji pa so bili o tem obveščeni prvi. Rektor Univerze v Mariboru 

prof. dr. Zdravko Kačič je odgovoril, da je bila ob izdaji sklepa razposlana ta informacija vsem hkrati in da 

je zgolj prej dosegla novinarje, da pa ni predviden uraden postopek seznanitve Študentskega sveta UM s 

tako odločitvijo in da so bili vsi člani ŠS UM ustrezno in pravočasno seznanjeni o tem s strani v. d. 

prorektorice za študentska vprašanja. Ker ni bilo drugih vprašanj se je razprava zaključila. 

 

Predsedujoča se je rektorju zahvalila za uvodni nagovor in razpravo. Povedala, da je bil dnevni red seje 

razviden iz gradiva in vprašala prisotne, če so na dnevni red pripombe. 

 

Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Sklep 1 

 

ŠS UM potrdi dnevni red 4. izredne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Ad 2. Volitve predstavnika študentov v UO UM 

 

Predsedujoča se je zahvalila kandidatom, Timu Diaciju, Boštjanu Krapežu, Nataši Mesarič in Davorju 

Orniku, da so se odzvali na vabilo na sejo. Kandidate je pozvala, da se na kratko predstavijo članom ŠS 

UM v vrstnem redu, kot so bili navedeni v gradivu. Tim Diaci pove, da je študent PF UM in da je to njegova 

druga kandidatura za člana Upravnega odbora UM iz vrst študentov. Pove, da je prej deloval tako, da se 

je o vseh, za študente relevantnih zadevah, pred in po sejo pogovoril s prorektorico za študentska 

vprašanja – Majo Žibert. Pove, da sicer Upravni odbor UM obravnava malo tem, ki so neposredno 

povezane s študenti. Doda še, da ga je dosedanje delo veselilo in da je spoznal, kako veliko odgovornost 

ima študent v tem organu Univerze, saj je pogosto lahko tudi študentski glas odločilen. Boštjan Krapež 

pove, da je študent 4. letnika Medicinske fakultete. Da ga ta funkcija zanima, ker se želi bolj aktivno 

vključevati v delovanje študentov na univerzi, ker meni, da ima zato ustrezne kompetence. Do sedaj je bil 

član ŠS MF, predstavnik v komisiji za izbor tutorjev študentov, član študentske volilne komisije UM, 

predsednik Društva študentov medicine Maribor, pri čemer je moral pred Poslovodnim odborom 

zagovarjati finančni načrt DŠŠ in tako uspešno pridobil sofinanciranje za vse društvene projekte. Trenutno 

je vršilec dolžnosti predsednika Zveze študentov medicine Slovenije in član organizacijskega odbora za 

izvedbo marčevske skupščine mednarodne zveze študentov medicine (IFMSA). Zaradi vseh naštetih 

aktivnosti se je naučil, kako uspešno pridobiti sredstva, kako voditi in izpeljati projekte ter ustrezno 

upravljanje s časom, za kar verjame, da je primeren kandidat za člana UO UM iz vrst študentov. Nataša 

Mesarič pove, da je študentka 3. letnika FNM UM, da ima v primerjavi s prejšnjima kandidatoma manj 

izkušenj, da pa je do sedaj aktivno sodelovala tako na FNM, kot na UM, slednje kot članica Stalne delovne 
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komisije za študijske zadeve ŠS UM. Pove, da je pri bila pri svojem delu do sedaj vedno vestna, da lahko 

prispeva nove ideje in da vidi pri delovanju ŠS UM in na splošno za študente še veliko prostora za 

izboljšave. Davor Ornik pove, da je študent 2. letnika računalništva na FERI UM in je bil do sedaj aktiven 

predvsem na matični fakulteti kot član ŠS FERI, sedaj pa ga zanima še sodelovanje v organih UM. Pove 

tudi, da je prostovoljni gasilec, pri čemer je odgovoren za vodenje manjših skupin.  

 

Po predstavitvi kandidatov predsedujoča odpre razpravo in pozove člane ŠS UM, da kandidatom postavijo 

vprašanja. Luka Oblak vpraša, zakaj Tim Diaci ni bil prisoten na zadnji izredni seji ŠS UM, ko se je sprejemal 

predlog finančnega načrta. Tima Diaci odgovori, da je bil na zadnji redni seji prisoten in je ugotovil, da je 

bila debata članov nekonstruktivna, zato se je bolj zanašal na to, da mu bo Maja Žibert ustrezno 

predstavila sprejet predlog finančnega načrta, ki ga bo potem na seji Upravnega odbora zagovarjal, prav 

tako pa je imel v času prejšnje seje druge obveznosti. Anjo Urek je zanimalo, kaj je pomenil Timov 

komentar, ko je na prejšnji redni seji ŠS UM rekel, da ne ve, kako bo predlog finančnega načrta sploh 

lahko zagovarjal. Tima Diaci odgovori, da je bil to splošen komentar na potek celotne seje, ki je bila po 

njegovem mnenju kaotična, da pa se je po seji kot je že povedal, sestal in pogovoril z Majo Žibert. Lucijo 

Dežan je zanimalo, kako bo Boštjan Krapež ob vseh naštetih aktivnostih imel dovolj časa za vestno 

opravljanje funkcije člana upravnega odbora UM. Boštjan Krapež pove, da je večji del priprav na 

mednarodno skupščino v Portorožu že za njim, da bo na dogodku prisoten od 25. 2. do 5. 3. 2019, nato 

pa bo povsem prost in bo lahko vestno opravljal vse, kar bi zajemala njegova funkcija. Andrej Šajher 

pozove vse kandidate, da v dveh stavkih povzamejo svoje dosedanje izkušnje in predvsem kompetence s 

področja izražanja argumentiranega mnenja. Tim Diaci pove, da je bil do sedaj član ŠS PF, kjer se je redno 

udeleževal sej, koordinator za šport PF ter da ga funkcija zanima predvsem, ker razprave na sejah 

Upravnega odbora odpirajo ogromno pravnih vprašanj in ga to področje prava zanima, da pa se moramo 

zavedati tudi vloge člana iz vrst študentov, kot je povedal že v uvodni predstavitvi. Boštjan Krapež pove, 

da je v njegovih očeh pomembno, da je študentski predstavnik nekdo, ki je sposoben kritičnega mišljenja, 

da je ves čas dobro seznanjen z odločitvami in stališčem ŠS UM, da razumeš proces odločanja in da imaš 

izkušnje upravljanja z ustreznimi finančnimi sredstvi. Nataša Mesarič pove, da moraš biti vedno dobro 

seznanjen s tem, kaj delaš in da je tvoje delovanje vedno najboljše možno za večino študentov Univerze 

v Mariboru. Davor Ornik doda, da je pomembno, da je predstavnik študentov v Upravnem odboru UM 

vedno dobro informiran in da zna zavzeti stališče večine v ŠS UM, ki se mora nato upoštevati. Nadaljnjih 

vprašanj ni bilo, zato je predsedujoča zaključila razpravo. 

 

Predsedujoča je povedala, da je potrebno za izvedbo volitev imenovati volilno komisijo. Predsedujoča je 

predlagala, da se v volilno komisijo imenuje Anjo Urek, kot predsednico ter Lucijo Dežan in Andreja 

Šajherja, kot člana ter vprašala, če se imenovani študenti s predlogom strinjajo. Ker na predlog ni bilo 

pripomb, je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa:  

 

Sklep 2 

 

ŠS UM za potrebe izvedbe volitev članov Upravnega odbora UM iz vrst študentov imenuje volilno 

komisijo v naslednji sestavi: Anja Urek za predsednico in Lucijo Dežan ter  Andreja Šajherja za člana.       

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Volilna komisija je izvedla volitve. Po preštetju glasovnic je Anja Urek, predsednica volilne komisije 

poročala, da so Kandidati prejeli sledeče število glasov: Boštjan Krapež šest glasov, David Ornik in Tim 
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Diaci vsak po dva glasova ter Nataša Mesarič nič glasov. Volilna komisija zato ugotavlja, da je bil za člana 

Upravnega odbora iz vrst študentov izvoljen Boštjan Krapež. 

 

Skladno s poročilom volilne komisije je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Sklep 3  

 

ŠS UM ugotavlja, da je bil zaradi poteka mandata študenta člana Upravnega odbora UM za novo 

mandatno dobo dveh let od 27. 2. 2019 izvoljen študent Boštjan Krapež. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Predsedujoča se je prisotnim zahvalila za sodelovanje na seji in s tem se je seja zaključila. 

 

Seja se zaključi ob 11.55. 

 

Zapisala: 

     

Živa Ledinek, l. r. Živa Ledinek, l. r. 

 V. d. prorektorja za študentska vprašanja 

 Univerze v Mariboru 


