
 
 

 

Maribor, 22. 04. 2021 
 
 
 

ZAPISNIK 
7. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 

z dne 22. 4. 2021 
(V okolju MS Teams s pričetkom ob 10. uri) 

 
 
 

 
Prisotni člani ŠS UM: Nina Kotnik (PF), Klavdija Kastelic (FOV), Klara Liza Schulz (FT), Nuša 
Prohart Strmčnik (FNM), Nejc Kotnik (FVV), Janja Orovič (EPF), Blaž Kalšek (FS), Pina Grabar 
(ŠD), Jurij Petek (FGPA), Karin Glazer (FKBV), David Mikek (FERI), Nik Pušnik Bakšič (FL), Jan 
Jezeršek (MF), Valentina Bažika (PEF) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM: Sven Rošer (FL), Vladimir Todorović (FOV), Benjamin Habinc 
(FZV), Mo Lipovec (FNM), Tjaša Randl (FT), Marcel Žafran (FKKT), Gorazd Stolec (FS), Karin 
Lešnik (FERI) 

Predsedujoča: Teja Štrukelj, Prorektorica za študentska vprašanja UM. 

Ostali prisotni: Tea Unger (PF), Primož Šajher (UM), Domen Robič (FERI), Laura Lupše (FT), 
Davor Ornik (FERI), Lara Šimon (PEF), Janja Žerak Vuk (UM), Nomi Hrast (EPF) 

 
 
 
 

 
PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 7. izredne seje ŠSUM 

2. Imenovanje nadomestnega člana iz vrst študentov v Habilitacijsko komisijo UM 

3. Habilitacija 



AD 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 5. IZREDNE SEJE ŠS UM 
 

Predsedujoča uvodoma pozdravi vse navzoče in poda navodila, kako bo potekala 7. izredna 
seja. Povpraša po pripombah zoper predvideni dnevni red. 
Ker pripomb ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega sklepa: 

 

SKLEP 1 
Študentski svet UM potrdi dnevni red 7. izredne seje ŠS UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
 

AD 2. IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA IZ VRST ŠTUDENTOV V HABILITACIJSKI 

KOMISIJI UM 

Predsedujoča seznani navzoče, da je zaradi podane odstopne izjave študenta Jureta Deželaka 

iz    Habilitacijske     komisije     potrebno    predlagati    novega    člana    na     prosto    mesto v 

omenjeni komisiji. Predsedujoča pove, da v skladu s 259. členom Statuta Univerze v Mariboru 

Habilitacijska komisija obravnava predloge za izvolitev visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in visokošolskih sodelavcev v ustrezne nazive v primerih, ki jih določa zakon in 

omenjeni Statut, in predlaga Senatu univerze ustrezno odločitev. Habilitacijsko komisijo 

sestavljajo po en predstavnik iz vsake članice, ki ga imenuje Senat univerze na predlog Senata 

članice univerze iz vrst rednih profesorjev, en član na predlog SAZU iz vrst znanstvenih in javnih 

delavcev z doktoratom znanosti, ter ena petina študentov, ki jih imenuje Senat Univerze na 

predlog Študentskega sveta univerze. 

Kot že omenjeno je ŠS bil zaradi odstopne izjave pozvan k predlaganju novega člana. Član bo 

imenovan za preostalo mandatno dobo članov, tj. do 30. 9. 2021. 

Člani, namestniki članov in prodekani so bili o povedanem že seznanjeni preko e-pošte, kjer so 

prejeli tudi poziv k kandidiranju v Habilitacijsko komisijo. Prispeli sta dve kandidaturi s strani 

Laure Lupše (FT) in Benjamina Habinca (FZV). 

Nadalje predsedujoča pojasni navzočim, kako bo potekalo glasovanje za kandidata. V klepet 

se je napisalo imena obeh kandidatov, člani oziroma v primeru, da člana ni bilo namestniki 

članov, pa so z všečkom podali svoj glas enemu od njiju. Laura Lupše je prejela 7 glasov in 

Benjamin Habinc 10 glasov. 

 

 
Po izbiri kandidata predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 



SKLEP 2 
 

ŠS UM za nadomestnega člane Habilitacijske komisije Senata UM predlaga Benjamina 

Habinca do zaključka mandata 30. 9. 2021. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

AD 3. HABILITACIJA – zaprto za javnost 
 

Predsedujoča pove, da se bo pod točko 3. obravnavalo habilitacijo, zato je potrebno to točko 
zapreti za javnost. Zahvali se vsem ostalim za prisotnost na 7. izredni seji. 

 

Predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 
 

SKLEP 3.1. 
ŠS UM sklene, da se obravnava 3. točke dnevnega reda 7. izredne seje ŠS UM zapre za 

javnost. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

Seja se zaključi ob 11.55. 
 
 
 
 

Nina Kotnik, l. r. Teja Štrukelj, l. r. 

Sekretarka študentskega sveta Prorektorica za študentska vprašanja 

Univerze v Mariboru Univerze v Maribor 


