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Maribor, 30. 1. 2020 

 

ZAPISNIK 

17. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 

z dne 23. 1. 2020 

(Senatna soba Rektorata Univerze v Mariboru, s pričetkom ob 9:00) 

 

 

Prisotni člani ŠS UM (8/17): Davor Ornik (FERI), Anja Pečoler (FKBV), Pina Grabar (ŠD), Andrej Šajher 
(FS), Mojca Žlogar (PF), Jure Deželak (FZV), Isidora Vulić (FVV), Luka Barbič (FE) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM (2/16): Jakob Razdevšek (FNM), Klemen Srpčič (FE) 

Predsedujoča: Teja Štrukelj, Prorektorica za študentska vprašanja UM 

Ostali prisotni: Jan Jezeršek (MF), Laura Lupše (FT), Primož Šajher (UM), Tea Unger (PF) 

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 8. izredne seje ŠS UM 
Predsedujoča je uvodoma pozdravila vse navzoče. Predlagala je razširitev dnevnega reda, kjer bi se 
predlog sklepa pod točko razno uvrstil pred 6. točko dnevnega reda, saj zadeva pomembno tematiko. 
Povprašala je po pripombah zoper dnevni red in ker jih ni bilo je predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

Sklep 1 

ŠS UM potrdi razširjen dnevni red 17. redne seje ŠS UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2. Potrditev zapisnikov 8. izredne in 16. redne seje ŠS UM 
Predsedujoča je vprašala glede pripomb ali pritožb zoper zapisnika. Povedala je, da pisnih pripomb 
nismo prejeli. Ker ustne pritožbe niso bile izražene je predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

Sklep 2 

ŠS UM potrdi zapisnike 8. izredne in 16. redne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov 
Predsedujoča je povedala, da bo RCUM pripravil poročilo o spremembah AIPS, ki bo predstavljeno na 
naslednji seji.  

ŠS UM čaka odgovor ministrstva za izobraževanje glede praktičnega pouka, na problematiko katerega 
je opozorila takratna prodekanja FZV.  
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Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

Sklep 3 

ŠS UM se seznani s poročilom o izvrševanju sklepov. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM 
Predsedujoča je poročala za vse organe in komisije, saj drugih članov ni bilo prisotnih.  

UO: Obravnavali so postopke javnega naročanja. 

Senat UM: Potrdili so prorektorja študenta in izvedli volitve rednih profesorjev. 

KZRZ: Obravnavali so finance raziskovalne opreme in projektov. 

KMMS: Obravnavali so izbor partnerskih institucij za Erasmus. 

HK: Predlagali so razširjenje poročanja strokovnih poročevalcev za habilitacije. 

KPŠ in KDŠ: Potrjevali so spremembe študijskih programov. 

KOKUM: Obravnavali so samoevalvacijo in pripravo na reakreditacijo študijskih programov 

Po predanih poročilih je navzoče vprašala po komentarjih in, ker jih ni bilo, je predlagala sprejetje 
naslednjega sklepa 

 

Sklep 4 

ŠS UM se seznani s poročili s sej UO UM, Senata UM in komisij Senata UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 5. Poročila predsednikov stalnih delovnih komisij ŠS UM 
Predsedujoča je predala poročila za stalni delavni komisiji, ki v tem času obstajata. 

KOK: Na februarski seji se bo obravnaval predlog sprememb Doktorske šole. Komisija se ukvarja s 
pripravo predlogov. 

KSZ: V okviru krvodajalskih akcij smo dobili največ odvzemov krvi v zgodovini ŠS, planira se še 
spomladansko krvodajalsko akcijo. 

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

 

Sklep 5 

ŠS UM se seznani s poročili predsednikov stalnih delovnih komisij ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 6. Program dela Študentskega sveta Univerze v Mariboru 
Predsedujoča je razložila, da smo finančni plan obravnavali na prejšnji seji, danes pa se potrjuje 
program dela.  Predlagala je sprejetje naslednjega sklepa. 
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Sklep 6 

ŠS UM sprejme program dela ŠS UM za leto 2020, kot je razvidno iz datoteke: 

- program dela UM 2020_Interesna dejavnost študentov_za sejo ŠS UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 7. Pritožba zoper sklep o negativnem mnenju 
Vsebina te točke je zaprta za javnost. 

 

Ad 8. Imenovanje člana v Odbor za šport 
Predsedujoča je predstavila delovanje Odbora za šport in pojasnila zakaj meni, da je predlagani 
študent primeren za zapolnitev prostega mesta iz vrst študentov. 

Navzoče je pozvala k vprašanjem in ker jih ni bilo je predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

 

Sklep 8 

ŠS UM predlaga Rektorju UM, da v odbor za šport imenuje študenta Jana Jezerška. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 9. Predlogi in pobude 
Predsedujoča je prisotne vprašala po predlogih in pobudah in ker jih ni bilo je predlagala, da se 
prestavimo na naslednjo točko. 

Ad 10. Razno 
Predsedujoča je povedala, da smo prejeli odstopno izjavo študentke z mesta članice ŠS UM s katero 
se moramo seznanit. Ker ni bilo vprašanj je predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

Sklep 10 

ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Lotke Uršnik z mesta članice Filozofske fakultete Študentskega 
sveta Univerze v Mariboru. 

 

Predsedujoča se je prisotnim zahvalila za prisotnost na seji in zaključila sejo. 
 
Seja se zaključi ob 12:35. 
 
 
Zapisal: Jan Jezeršek, 
V. d. sekretarja ŠS UM 


