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ZAPISNIK 8. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 22. maj 2019
Prisotni člani ŠSPFUM:
Predsedujoča ŠSPFUM: Prodekanica za študentska vprašanja PF UM, Teja Štrukelj
Ostali prisotni:
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 8. redne seje ŠS PF UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane člane in ugotovila, da je študentski svet sklepčen. Predlaga, da se na
dnevni red uvrsti točka o razpravi za podelitev naziva gostujoči strokovnjak. Zato predlaga sprejem
naslednjega sklepa:
Sklep 1
Študentski svet PF UM potrdi dnevni red 8. redne seje ŠS PF UM.
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 8. redne seje ŠS PF UM
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje ŠS PF UM
3. Volitve nadomestnega člana ŠS UM
4. Podaja mnenja kandidatu za naziv gostujoči strokovnjak
5. Motivacijsko popoldne
6. Tekoči projekti
7. Študentska problematika
8. Razno
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Potrditev zapisnika 7. redne seje ŠS PF UM
Predsedujoča je članom ŠS zapisnik posredovala na mail, ker nadaljnje razprave ni, predsedujoča
predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 2
Študentski svet PF UM potrdi zapisnik 7. redne seje ŠS PF UM, z dne 24.4.2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.

www.pf.um.si | info.pf@um.si | t +386 2 25 04 200 | f +386 2 25 23 245 | trr: SI56 0110 0600 0020 393 | id ddv: SI 716 74705

Mladinska ulica 9
2000 Maribor, Slovenija

Ad 3. Volitve nadomestnega člana ŠS UM
Predsedujoča pove, da sta prispeli dve kandidaturi. Za namen volitev se imenuje volilna komisija. Prav
tako se prekine sejo za čas, ko se izvedejo volitve. Tekom volitev je bil oblikovan zapisnik o izvedenih
volitvah. Glede na izid volitev predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 3
Študentski svet Pravne fakultete na podlagi tajnih volitev ugotavlja, da je za nadomestnega člana
Študentskega sveta UM izvoljena Nina Kotnik.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4. Podaja mnenja kandidatu za naziv gostujoči strokovnjak
Predsedujoča zbrane seznani, da je Peter Rižnik podal vlogo za pridobitev internega naziva gostujoči
strokovnjak. Ankete, razdeljene med udeležence so izkazale povprečno oceno 4,71. Ker razprave ni
predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 4
Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru daje pozitivno mnenje o uspešnosti nastopa
kandidata Petra Rižnika za gostujočega strokovnjaka, pri predmetu Transnacionalne pravne institucije
in terminologija, dne 6. maja 2019. Povprečna ocena ankete znaša 4,71.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5. Motivacijsko popoldne
Predsedujoča pove, da bodo člani še prejeli točne informacije o motivacijskem popoldnevu.
Načrtovano je, da se bodo zbrali v Escape room Maribor, zatem pa bodo odšli na večerjo. Vse prosi, da
si planirajo prosto popoldne na dogovorjen datum.
Ad 6. Tekoči projekti
Predsedujoča pove, da je trenutno v planu organizacija športnega dogodka »Knjige na stran, žogo na
plan!«, ki bo izveden 12. junija. Pravkar že potekajo prijave na omenjeni dogodek. Vse prosi, da
dogodek delijo med študente.
Ad 7. Študentska problematika
Pod to točko ni bilo razprave.
Ad 8. Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
Predsedujoča zaključi sejo.
Zapisnik pripravila: Teja Štrukelj
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