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Maribor, 19. 4. 2022 

 

 

ZAPISNIK 

13. IZREDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V MARIBORU, 

Z DNE 19. 4. 2022 

(S pričetkom ob 14. uri, v Senatni sobi na Rektoratu UM) 

 

 

Prisotni člani ŠS UM: David Mikek (FERI), Luka Dobnik (FS), Nina Brezočnik (PF),  Jurij Petek 
(FGPA), Nika Erjavec (PEF), Klavdija Kastelic (FOV) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM: Pina Slaček (EPF), Benjamin Habinc (FZV), Mo Lipovec (FNM)  

Predsedujoča: Nina Kotnik, v. d. prorektorja za študentska vprašanja UM. 

Ostali prisotni: Tea Unger (PF), Asja Lešnik (PF), Melani Potrč (FNM), Nina Planinšek (FERI), 
Marko Gluhak (FERI), David Bohar (EPF), Jure Pigac (FERI), Domen Robič (FERI), Nika Merkuš 
(FF),  Janja Žerak Vuk (UM), Vasilka Saklamaeva (FERI), Luka Golčman (FERI),  

Prisotni na daljavo: Klemen Tršinar (FNM), Nataša Marc Mahnič (FZV), Mitja Marin (FT) 

 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Volitve v ŠS UM 
3. Podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM 

 

 

AD. 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 13. IZREDNE SEJE ŠS UM 
 

Predsedujoča predstavi dnevni red 13. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru 
in povpraša po morebitnih pripombah. Ker pripomb ni bilo predsedujoča predlaga sprejem 
naslednjega sklepa. 
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SKLEP 1 

ŠS UM potrdi spremenjeni dnevni red 13. izredne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
AD. 2. VOLITVE V ŠS UM 

Predsedujoča pojasni, da se mandat članov in namestnikov članov v ŠS UM izteče 30. junija 
2022, zato bo v začetku meseca maja izdan razpis za volitve za nov dvoletni mandat. Zaradi 
priprave razpisa pa je potrebna odločitev ŠS UM, ki odloči ali se bo glasovanje na volitvah 
izvedlo v fizični ali v elektronski obliki. 

V odstavek 9. člena Pravilnika o delovanju in sestavi ŠS določa sledeče:  

»Študentski svet Univerze v Mariboru s sklepom določi, ali se bo glasovanje na volitvah izvedlo 
na voliščih ali v elektronski obliki. Če določi elektronsko glasovanje, Študentski svet Univerze v 
Mariboru določi tudi način oziroma obliko elektronskega glasovanja.« 

Predsedujoča pojasni, da v primeru volitev v ŠS UM gre za volitve, ki potekajo na sejah ŠS 
članic. V primeru, da so volitve elektronske, se kandidature, podobno kot je že sedaj utečena 
praksa oddajajo preko spletnega obrazca – z osebno digitalno identiteto kandidata 
(predvidoma do konca meseca maja). Nadalje bi volitve potekale v sredini meseca junija. Ker 
pa je to že čas kolokvijev in izpitov menimo, da bo prodekanom in članom študentskih svetov 
članic lažje in bolj priročno, če bodo imeli možnost, da sejo izvedejo v živo ali v primeru, da se 
težje srečajo, na daljavo. To pa je mogoče samo v kolikor imajo možnost elektronskih volitev. 
Vsekakor pa bi tudi v primeru seje v živo, glasovali preko portala SymplyVoting. 

Predsedujoča odpre razpravo. Ker ni razprave predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

SKLEP 2 

Študentski svet Univerze v Mariboru odloči, da se volitve v Študentski svet Univerze v 
Mariboru v juniju 2022 izvedejo v elektronski obliki z uporabo aplikacije SimplyVoting. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
AD. 3. PODELITEV NASLOVOV, PRIZNANJ IN NAGRAD UNIVERZE V MARIBORU 

Predsedujoča pojasni, da je bila točka predvidena za 17. redno sejo ŠS UM, ki je potekala v 
preteklem tednu, vendar so se zaradi nekaterih neljubih dogodkov in nepravočasno 
naloženega gradiva odločili, da se to točko premakne na današnjo izredno sejo.  
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Člane opomni, da so na 11. izredni seji ŠS UM, ki je potekala 14. marca 2022 ,že obravnavali 
Poziv h kandidiranju za nagrade UM študentom za športne in kulturne dosežke ter razvoj na 
področju obštudijske dejavnosti in prostovoljstva. Takrat so bile predstavljene tudi 
pomembnosti glede samega kandidiranja za omenjene nagrade. ŠSUM je takrat imenoval 
tričlansko Komisijo za odpiranje vlog, ki se je v vmesnem času sestala in pregledala vse prispele 
vloge, pozvala k dopolnitvam ter pripravila seznam popolnih vlog. Popolne vloge skupaj z vso 
priloženo dokumentacijo je komisija nato posredovala v obravnavo in odločanje 
Študentskemu svetu Univerze v Mariboru.  

Predsedujoča pove, da je naloga ŠS UM, da poda predloge kandidatov, ki bodo nadalje 
obravnavani na Komisiji za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM in Senatu UM.  

Letos se je za kandidiranje odločilo veliko kandidatov, , zato se je predsedujoča odločila, da 
kandidate povabi na sejo ŠS UM, kjer se lahko predstavijo. Do nekaj informacij o posameznih 
kandidatih pa so člani in njihovi namestniki že lahko dostopali  v zapisniku Komisije za 
odpiranje vlog, ki je bil pravočasno objavljen na e-seje.   

Besedo je predsedujoča nato predala Klavdiji Kastelic, ki je bila članica Komisije za odpiranje 
vlog, da povzame potek dela komisije. Klavdija Kastelic (FOV) predstavi zapisnik Komisije za 
odpiranje vlog, ki je del gradiva te seje.  

Predsedujoča nato povabi kandidate, da se predstavijo. 

Domen Robič (FERI), Tea Unger (PF ), Marko Gluhak (FERI), David Bohar (EPF), Jure Pigac (FERI), 
Nina Planinšek (FERI), Nika Merkuš (FF), Klemen Tršinar (FNM), Nataša Marc Mahnič (FZV), 
Mitja Marin (FT) se predstavijo. 

Predsedujoča se vsem zahvali za predstavitve in predlaga, da bi glasovanje izvedli anonimno. 
Predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

SKLEP 3.1. 
Študentski svet Univerze v Mariboru odloči, da bo glasovanje o izboru predlaganih 

kandidatov za nagrade in priznanja UM izvedeno tajno. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 3.2. 

ŠS UM za potrebe izvedbe anonimnega  glasovanja o predlogu kandidatov za nagrade, 
priznanja UM iz vrst študentov imenuje komisijo v naslednji sestavi: Klavdija Kastelic 

kot predsednika ter Nina Brezočnik in Benjamin Habinc kot člana. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

**Volitve potekajo** 
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Predsedujoča preda besedo predsednici volilne komisije. 

Klavdija Kastelic poroča, da je volilna komisija  preštela in razdelila glasovnice. Iz zapisnika 
je bilo razvidno, da je bilo od 19 upravičenih volivcev prisotnih 10 volivcev, zato je volilna 
komisija razdelila 10 glasovnic. Oddanih je bilo 10 veljavnih glasovnic.  

Za Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM je največ glasov 
prejel študent Marko Gluhak. Za Listino za naj prostovoljca študenta UM je največ glasov 
prejel Leon Abraham. Za Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM pa je 
največ glasov prejel Mitja Marin. 

Na podlagi zapisnika in rezultatov glasovanja je predsedujoča predlagala sprejetje 
naslednjih sklepov: 

 

SKLEP 3.3. 

ŠS UM predlaga, da se Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na 
UM podeli študentu Marku Gluhaku. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 3.4. 

ŠS UM predlaga, da se Listino za naj prostovoljca študenta UM podeli študentu Leonu 
Abrahamu. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 3.5. 

ŠS UM predlaga, da se Listina za pomembne kulturne dosežke študentov UM podeli 
študentu Mitji Marinu. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Seja se konča ob 15.15. 

 

Klavdija Kastelic, l. r.    Nina Kotnik, l. r. 
Sekretarka študentskega sveta                                     v. d. prorektorja za študentska vprašanja 
Univerze v Mariboru  Univerze v Maribor 

 


	1. Potrditev dnevnega reda
	2. Volitve v ŠS UM
	AD. 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 13. IZREDNE SEJE ŠS UM
	AD. 2. VOLITVE V ŠS UM
	AD. 3. PODELITEV NASLOVOV, PRIZNANJ IN NAGRAD UNIVERZE V MARIBORU

