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ZAPISNIK
10. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 15. 4. 2015
Prisotni člani ŠSUM: Tadej Štadler (FERI), Sanja Potrč (FKKT), Luka Kolar (EPF), Mitja Jelen (FS), Sandra
Gobec (PF), Luka Muršec (FG), Nuša Novak (PeF), Patric Rajšp (FZV), Anže Zaletel (FVV), Tina Pivec (FF),
Vito Šimonka (FNM), Alen Krošelj (FE)
Prisotni namestniki članov ŠSUM: Monika Sobočan (MF), Petra Perpar (FOV)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja UM: Rok Hržič
Ostali prisotni: Pia Prebevšek (FERI), Mitja Šramel (FF), Tina Ekart (PeF), Katja Kebrič (PF), Matej Matic
Murenc (EPF), Maja Žibert (FT), Vid Lešnik (FKBV), Robert Presker (Rektorat UM), Božidar Aničič (FKKT)

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 10. redne seje ŠS UM
Predsedujoči je pozdravil zbrane in ugotovil da smo sklepčni.
Povedal je, da je ŠS UM s strani strokovnih služb po izdaji vabila za 10. redno sejo dobil poziv za
obravnavanje dveh zadev in posledično predlagal razširitev dnevnega reda s točko »Volitve člana
Komisije za podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM« in s točko »Letni program dela Univerze v
Mariboru za področje športa za leto 2015«
Predstavil je novo predlagani dnevni red in odprl razpravo.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 10. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje ŠS UM
3. Pregled izvršenih sklepov
4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM
5. Podaja mnenja ŠS UM
6. Podaja predlogov za nagrade Univerze v Mariboru za študente
7. Vključevanje študentov v zagotavljanje kakovosti
8. Volitve člana Komisije za podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM
9. Letni program dela Univerze v Mariboru za področje športa za leto 2015
10. Stalne delovne komisije
11. Pobude in predlogi
12. Razno
Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji sklep:
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Sklep 1
ŠS UM potrdi predlagani dnevni red 10. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

2. Potrditev zapisnika 9. redne seje ŠS UM
Predsedujoči je povedal, da na predlog zapisnika nismo prejeli nobene pisne pripombe. Odprl je
razpravo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 9. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Predsedujoči je povedal, da so vsi sklepi ŠS UM izvršeni.
ŠS UM je sprejel naslednji sklep:
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
Predsedujoči je predal besedo Klemnu Drnovšku, ki je podal poročilo o 16. izredni seji Senata UM.
Povedal je, da v vmesnem času ni bilo seje Upravnega odbora UM.
Rok Hržič je povedal, da je prejel poročilo s strani predstavnice Komisije za podiplomski študij Senata
UM, in sicer, da je seja potekala brez posebnosti za študente, ter da so sprejeli vse predlagane
predloge.
Predsedujoči je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4
ŠS UM se seznani s poročili sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

5. Podaja mnenja ŠS UM
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Predsedujoči je povedal, da odstopa z mesta prorektorja za študentska vprašanja, kot je že prej
napovedal. Povedal je, da mu študijske obveznosti (študijska praksa) onemogoča kakovostno
opravljanje dela, zato se je odločil, da je bolj primerno, če funkcijo preda naprej. Povedal je, da je z
odstopno izjavo predstavil tudi na kolegiju prodekanov, ki je potekal pred samo sejo.
Prodekani študenti, ki so bili prisotni na kolegiju prodekanov so se strinjali, da je najboljše, da se za
prehodno obdobje imenuje vršilca dolžnosti prorektorja za študentska vprašanja. Prodekani študenti
so razpravljali o nadaljnjih možnostih in študentskemu svetu soglasno predlagali, da rektorju v
imenovanje za vršilca dolžnosti imenuje študentko FT, Majo Žibert, sicer prodekanko za študentska
vprašanja Fakultete za Turizem.
Predsedujoči je besedo predal Maji Žibert. Ta se je zahvalila za izkazano zaupanje in podporo
prodekanov študentov. Povedala je, da so bo v primeru imenovanja povsem posvetila opravljanju
funkcije prorektorja za študentska vprašanja, ter da se namerava preseliti v Maribor, saj opravljanje
nalog prorektorja z daljave ni mogoče. Povedala je, da je bila sploh prva prodekanka za študentska
vprašanja na Fakulteti za turizem, zato je morala povsem na novo postaviti celoten sistem, kar pa ji je
zelo dobro uspelo. Poleg prodekanstva je bila tudi demonstratorka, tutorka, pomagala je pri
sestavljanju razpisov in pri delovanju organov na fakulteti, tako da je pridobila številne izkušnje.
Predsedujoči je zbrane pozval, da povedo svoje mnenje o predlogu, in da kandidatki zastavijo
vprašanja.
Luka Muršec je vprašal, kako daleč je kandidatka z opravljenimi izpiti.
Maja Žibert je odgovorila, da je opravila vse izpite na 1. stopnji študija in da mora le še do konca napisati
diplomsko nalogo.
Tina Pivec je vprašala, kakšen je pogled kandidatke na vsebino, ki jo bo v nadaljnje ponujal ŠS UM.
Maja Žibert je odgovorila, da vsekakor namerava še naprej podpirati in razvijati projekte, ki so že sedaj
uspešni in prepoznavni. Zelo podpira tudi delo stalnih delovnih komisij ŠS UM na posameznih
področjih. Glede na časovno obdobje je povedala da je v načrtu predvsem veslaška regata, prvi
poudarek na vsebinskih projektih pa bo zaradi poletnih počitnic in izpitnega obdobja v jeseni.
Moniko Sobočan je zanimalo, v kolikšni meri je kandidatka seznanjena z delovanjem in vsebino organov
in komisij UM.
Maja Žibert je odgovorila, da je zelo dobro seznanjena z delovanjem organov in njihovo vsebino na
Fakulteti za turizem, na sami univerzi pa nekoliko manj, ker v delovanje do sedaj še ni bila vpeta, kljub
temu pa zadeve pozna preko delovanja ŠS UM, preko opravljanja funkcije prodekanke za študentska
vprašanja in preko delovanja v ostalih organih in komisijah na fakulteti. Poudarila je, da se bo z
delovanjem in vsemi potrebnimi vsebinami na univerzi trudila čimprej in čimbolj seznaniti.
Monika Sobočan je vprašala, kaj meni da bi bilo potrebno najprej spremeniti in kaj si predstavlja pod
»lojalnostjo študentskih predstavnikov«.
Maja Žibert je odgovorila, da je potrebno izboljšati odnose in sodelovanje med študentskimi
predstavniki. Poudarila je, da morajo študentski predstavniki posameznih fakultet med seboj
sodelovati in se aktivno vključevati v reševanje težav in v delo organov in komisij univerze in posamezne
fakultete. Lojalnost študentskih predstavnikov si predstavlja na način odgovornosti do študentov ki so
funkcionarje imenovali, kar na nek način od njih zahteva, da vestno, redno in zavzeto opravljajo svoje
dolžnosti.
Vito Šimonka je povedal, da Majo Žibert pozna že kar nekaj časa, ji zaupa in misli, da bo dobro vodila
študentski svet.
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Katja Kebrič je povedala, da je vesela, ker je Maja Žibert pripravljena prevzeti vodenje študentskega
sveta.
Mitja Jelen je vprašal, če je govora le o enem kandidatu.
Rok Hržič mu je odgovoril, da gre za predlog kolegija prodekanov, lahko pa člani Študentskega sveta
Univerze v Mariboru takšen predlog potrdijo ali pa zavrnejo.
Monika Sobočan je povedala, da je vesela, da bo na položaju prorektorja za študentska vprašanja prvič
ženska predstavnica. Dodala je, da bo Maja Žibert v obdobju nosilke vršilca dolžnosti lahko dodobra
spoznala delovanje in ustvarila vtis pred imenovanjem novega prorektorja študenta.
Ker ni bilo nadaljnjih vprašanj je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 5
ŠS UM Rektorju Univerze v Mariboru zaradi odstopne izjave Prorektorja za študentska vprašanja,
študenta MF, Roka Hržiča (kot v prilogi) za vršilko dolžnosti Prorektorice za študentska vprašanja v
imenovanje predlaga študentko FT UM, Majo Žibert.
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi ZA, 1 glas je bil vzdržan.

6. Podaja predlogov za nagrade Univerze v Mariboru za študente
Predsedujoči je članom ŠS UM povedal, da je ŠS UM na 9. redni seji z dne 26. 3. 2015 sprejel »Poziv h
kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za študente« in imenoval komisijo za pregled vlog. Prosil
je članico komisije, da poda poročilo.
Nuša Novak je podala poročilo o vloženih kandidaturah. Povedala je, da so člani komisije pregledali
vložene kandidature in ugotovili, da so vse vložene kandidature popolne. Vložene so bile naslednje
kandidature:
 Listina za razvoj obštudijskih dejavnosti
o Društvo študentov psihologije Maribor
o Željka Balja


Listina za naj prostovoljca študenta UM
o Jani Breznik
o Rok Klajnšek



Listina za pomembne kulturne dosežke
o Boštjan Ribič



Plaketa Leona Štuklja
o Filip Mlinšek

Za Znak Leona Štuklja ni bilo vložene kandidature.
Robert Presker je članom ŠS UM predstavil pravno podlago in kriterije za podelitev posameznih nagrad
na podlagi Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru.
Predsedujoči je zbrane povabil k razpravi glede kandidatov za posamezno nagrado UM.
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Glede podeljevanja Listine za razvoj obštudijskih dejavnosti je Maja Žibert podprla kandidatko Željko
Balja. Tina Pivec je podprla kandidaturo Društva študentov psihologije Maribor. Po opravljeni razpravi
so člani ŠS UM podali glasove podpore posamezni kandidaturi. Kandidaturo Društva študentov
psihologije Maribor je podprlo 8 članov ŠS UM, kandidaturo Željke Balja pa 7 članov ŠS UM.
Glede podeljevanja Listine za naj prostovoljca študenta UM je Monika Sobočan podprla kandidaturo
Janija Breznika. Po opravljeni razpravi so člani ŠS UM podali glasove podpore posamezni kandidaturi.
Kandidaturo Janija Breznika je podprlo 13 članov ŠS UM, kandidaturo Roka Klajnška pa 2 člana ŠS UM.
Glede kandidature Boštjana Ribiča za Listino za pomembne kulturne dosežke je Tadej Štadler izpostavil,
da se mu kandidatura ne zdi primerna za podelitev nagrade, saj kandidat ne izkazuje vidnejših uspehov.
Opozoril je, da je kandidatura v veliki večini utemeljena z dosežki in delovanjem iz kandidatovih
srednješolskih let.
Monika Sobočan je povedala, da je v podobni dilemi, saj je kandidat v vlogi izkazal majhen opus.
Luka Muršec se je strinjal in dodal, da meni, da je boljše, da se za nagrado ne predlaga nobenega
dobitnika, kot pa da se predlaga nekoga, ki ne izkazuje zadostne uspešnosti na posameznem področju.
Rok Hržič je povedal, da se tu vidi problem majhnega števila vložnih kandidatur.
Anže Zaletel je glede majhnega števila vloženih kandidatur dodal, da se mu obveščenost študentov ne
zdi problematična, temveč je večji problem v veliki pasivnosti študentov.
Po opravljeni razpravi so člani ŠS UM podali glasove podpore kandidaturi in jo soglasno zavrnili.
Glede podeljevanja Plakete Leona Štuklja je Mitja Jelen podprl kandidaturo Filipa Mlinška. Po opravljeni
razpravi so člani ŠS UM podali glasove podpore kandidaturi in jo podprli s 14 glasovi, en glas je bil
vzdržan.
Po opravljeni razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednje sklepe:
Sklep 6.1
ŠS UM predlaga, da se plaketa Leona Štuklja za športne dosežke podeli študentu FS UM, Filipu Mlinšku.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 6.2
ŠS UM predlaga, da se Listina za pomembne kulturne dosežke študentov UM podeli Boštjanu Ribiču.
Sklepa je bil zavrnjen s 15 glasovi PROTI.
Sklep 6.3
ŠS UM predlaga, da se Listina za razvoj obštudijskih dejavnosti podeli Društvu študentov psihologije
Maribor.
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi ZA, 2 glasova sta bila vzdržana.
Sklep 6.4
ŠS UM predlaga, da se Listina za naj prostovoljca študenta UM podeli študentu MF UM, Janiju Brezniku.
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi ZA, 1 glas je bil vzdržan.
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Ad 7. Vključevanje študentov v zagotavljanje kakovosti
Pod točko »Vključevanje študentov v zagotavljanje kakovosti« je predsedujoči besedo predal Mitji
Šramelu, ki je predstavil delavnico »Vključevanje študentov v sistem zagotavljanja kakovosti na
univerzah«.
Po opravljeni predstavitvi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 7
ŠS UM se seznani z vsebino delavnice "Vključevanje študentov v sistem zagotavljanja kakovosti na
univerzah" in poziva študentske predstavnike k udeležbi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8. Volitve člana Komisije za podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM
Predsedujoči je besedo predal sekretarju ŠS UM, ki je povedal, da je ŠS UM s strani strokovnih služb
prejel poziv za imenovanje člana Komisije za podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM. Interes za
kandidaturo je izkazal prodekan FNM, Alex Wirth. Sekretar ŠS UM je povedal, da je v skladu s
pravilnikom potrebno izvesti volitve.
Predsedujoči je za potrebo izvedbe volitev predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 8.1
ŠS UM za potrebe izvolitve člana Komisije za podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM imenuje volilno
komisijo v naslednji sestavi Tina Pivec za predsednico in Tadej Štadler ter Nuša Novak za člana.
Sandra Gobec (PF), je zapustila sejo.
Po opravljenih volitvah je predsednica volilne komisije podala rezultate volitev, na katerih je bil Alex
Wirth soglasno izvoljen.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 8.2
ŠS UM ugotavlja, da je za člana Komisije za podelitev naslovov, priznanj in nagrad izvoljen Alex Wirth.

Ad 9. Letni program dela Univerze v Mariboru za področje športa za leto 2015
Predsedujoči je besedo predal Robertu Preskerju, ki je predstavil Letni program dela Univerze v
Mariboru za področje športa za leto 2015.
Anže Zaletel je izpostavil problematiko dislociranih enot, saj študentje praktično nimajo možnosti za
brezplačno izvajanje športnih aktivnosti.
Zbrani so se strinjali, da je najboljše, če se prodekani dislociranih enot medsebojno povežejo in
pripravijo ideje in rešitve za navedeno problematiko.
Po opravljeni razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji sklep:
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Sklep 9
ŠS UM daje soglasje k predlogu Letnega programa dela Univerze v Mariboru za področje športa za leto
2015.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 10. Stalne delovne komisije
Predsedujoči je besedo predal Vidu Lešniku, ki je zbrane seznanil z odstopno izjavo z mesta predsednika
Stalne delovne komisije za obštudijske zadeve in mednarodno sodelovanje ŠS UM, zaradi opravljanja
prakse v tujini.
Robert Presker je predstavil predlog strokovnih služb Rektorata UM, da se ukine pavšalno izplačilo
predsednikom stalnih delovnih komisij, in da se uvede plačilo po urni postavki. Predlaga se, da urna
postavka znaša 6€/h.
Po opravljenih poročilih je predsedujoči odprl razpravo in dal na glasovanje naslednje sklepe:
Sklep 10.1
ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Vida Lešnika, predsednika Stalne delovne komisije za obštudijske
zadeve in mednarodno sodelovanje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 10.2
ŠS UM z mesecem majem 2015 ukine pavšalno izplačilo 100 EUR/mesec predsednikom stalnih delovnih
komisij ŠS UM.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 10.3
ŠS UM sklene, da se plačilo za delo predsednikov stalnih delovnih komisij ŠS UM določi z urno postavko
6 EUR/h.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 11. Pobude in predlogi

Pod točko »Pobude in predlogi« na seji ni bilo razprave.
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Ad 12. Razno
Pod točko »Razno« na seji ni bilo razprave.

Prorektor za študentska vprašanja Univerze v Mariboru,
Rok Hržič, l.r.
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