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ZAPISNIK 2. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 4. aprila 2019
Prisotni člani ŠSPFUM:
Predsedujoča ŠSPFUM: Prodekanica za študentska vprašanja PF UM, Teja Štrukelj
Ostali prisotni:
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 2. izredne seje ŠS PF UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane člane in ugotovila, da je študentski svet sklepčen. Prisotnim predlaga
sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 1
Študentski svet PF UM potrdi predlagan dnevni red 2. iz redne seje ŠS PF UM

Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 2. izredne seje ŠS PF UM
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje ŠS PF UM
3. Podaja mnenja o kandidatih za funkcijo dekana PF UM
4. Podaja predloga kandidata za Rektorjevo nagrado
5. Razno
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2. Potrditev zapisnika 6. redne seje ŠS PF UM
Predsedujoča prisotnim predloži zapisnik, ker nadaljnje razprave ni, predsedujoča predlaga sprejem
naslednjega sklepa:
Sklep 2
Študentski svet PF UM potrdi zapisnik 6. redne seje ŠS PF UM, z dne 26.3.2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 3. Podaja mnenja o kandidatih za funkcijo dekana PF UM
Predsedujoča člane seznani, da je kandidaturo za naziv Dekan PF UM vložil en kandidat in sicer redna
prof. dr. Vesna Rijavec. Poda možnost razprave in s člani deli kandidaturo prof. Rijavec. Študentski svet
se seznani s prejetim gradivom in programom dela.
Predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 3
Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru daje pozitivno mnenje redni profesorici dr. Vesni
RIJAVEC, kandidatki za dekanjo Pravne fakultete Univerze v Mariboru.
Sklep je bil soglasno potrjen.
Ad 4. Podaja predloga kandidata za Rektorjevo nagrado
Predsedujoča pove, da se Rektorjeva nagrada vsako leto podeli študentu diplomantu, ki je zaslužen za
lepe študijske in ob študijske dosežke. Študentski svet ni neposredni predlagatelj kandidata, zato ker
kandidata za nagrado predlaga dekan fakultete. Kljub temu se o tej zadevi razpravlja tudi na seji ŠS PF.
S strani dekanice smo dobili predlog, da se za vidno dobre študijske dosežke nagrado podeli Aljoši
Polajžarju, ki je stopnjo B1 zaključil z zelo visoko povprečno oceno. Poleg tega pa se je udeleževal tudi
več tekmovanj in opravljal funkcijo koordinatorja tutorja ter aktivno sodeloval v Študentskem svetu in
v Senatu PF. Predsedujoča vpraša za komentarje in predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 4
Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru se seznani s predlogom dekanice Pravne fakultete
UM in daje pozitivno mnenje k predlogu, da se Rektorjeva nagrada podeli študentu Aljoši Polajžarju.
Sklep je bil soglasno potrjen.
Ad 5. Razno
Pod to točko ni bilo razprave.

Predsedujoča zaključi sejo.

Zapisnik pripravila: Teja Štrukelj
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