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Maribor, 20. aprila 2017

ZAPISNIK
10. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 20. 4. 2017
Prisotni člani ŠS UM: Laura Lepej (FKBV), Živa Ledinek (MF), David Borlinič Gačnik (PF), Sara Kandolf
(FVV), Kaja Sel (FF), Katja Zemljič (FNM)
Nadomestni člani ŠS UM: Vita Petek Regoršek (FKKT), Monika Strauss (EPF), Lučka Goričan (FF), Igor
Grofelnik (FL)
Predsedujoča ŠS UM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Tina Pivec (FF), Anja Pečoler (FKBV), Patricija Lunežnik (FZV)
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 10. redne seje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane člane ŠS UM.
Pod točko »Potrditev dnevnega reda 10. redne seje ŠS UM« je predsedujoča povedala, da je dnevni red
razviden iz gradiva.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 10. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 2. Potrditev zapisnika 9. redne seje ŠS UM
Predsedujoča je pod točko »Potrditev zapisnika 9. redne seje ŠS UM« je povedala, da ni prejela nobenih
pisnih pripomb.
Prisotne člane je vprašala, če ima kdo še kakšno pripombo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 9. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Pod točko »Pregled neizvršenih sklepov« je Tina Pivec povedala, da neizvršenih sklepov od prejšnjih sej
ni. Dodala je, da so bili v času od zadnje seje vsi sprejeti sklepi posredovani strokovnim službam;
študentje, ki so bili na prejšnji redni seji predlagani za člane KPŠ, KMMS in KDŠ pa so bili na Senatu UM
potrjeni za člane omenjenih komisij.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega sklepa:
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

Pod točko »Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM« je predsedujoča
predstavila dogajanje na zadnjih sejah Senata UM. Povedala je, da je bila razpisana korespondenčna
seja Senata UM, na kateri se je glasovalo glede povišanja vpisnih mest za izredne študente na FOV. Na
redni seji Senata UM, ki je potekala 18. 4. 2017, se je glasovalo o spremembah študijskih programov,
potrjevale so se doktorske disertacije, prav tako bi morali na tej seji potrditi samoevalvacijska poročila
članic za prejšnje študijsko leto, vendar pristojni poročevalci Komisije za kakovost UM niso bili prisotni,
zato se je glasovanje o samoevalvacijskih poročilih prestavilo na izredno sejo Senata UM.
Predsedujoča je predstavila dogajanje na zadnji seji Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve, o
kateri je poročilo zapisal njen član Jakob Razdevšek. Na seji te komisije so se seznanili s predlogi za
izvolitev v naziv raziskovalca in o razdelitvi sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost preko ARRS.
Tina Pivec je povzela dogajanje na zadnji seji Komisije za podiplomski študij in Komisije za dodiplomski
študij, saj sta ti potekali skupaj. Povedala je, da je bilo govora o zmanjšanju vpisnih mest na študij na
UM in povzela rezultate mature sedanjih študentov 1. letnikov in izpostavila, da je bilo govora o
programski evalvaciji, ki jo bo sedaj zaradi spremembe ZViS izvajala univerza sama.
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Tina Pivec je predstavila dogajanje na seji Habilitacijske komisije, kjer so podajali predhodna soglasja o
izvolitvi v višji naziv in dodala, da ni bilo posebnosti.
David Borlinič Gačnik je povzel dogajanje na zadnji seji Komisije za kakovost UM, kjer je bilo veliko
govora o prehodu na institucionalno evalvacijo zaradi spremembe ZViS in o samoevalvacijskih poročilih
članic za prejšnje študijsko leto.
Tina Pivec ga je dopolnila, da je bila na tej seji KOKU predstavljena namera o vzpostavitvi Stalne delovne
komisije za kakovost pod okriljem ŠS UM, ki se bo bolj celostno in učinkovito lotila spremljanja izvajanja
študentske ankete, samoevalvacijskih poročil ipd. skupaj z oddelkom za trajnostni razvoj in kakovost na
UM.
Igor Grofelnik je dodal, da pri samoevalvacijskih poročilih šteje zgolj dolžina in ne kakovost ter da bi bilo
nujno zmanjšati obseg tega poročila.
David Borlinič Gačnik je dodal, da so poročila sicer ocenjevali, vendar so jih ocenjevali bolj oblikovno kot
vsebinsko.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4
ŠS UM se seznani s poročili sej Senata UM in komisij Senata UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5. Podaja predlogov za nagrade Univerze v Mariboru za študente
Predsedujoča je pod točko »Podaja predlogov za nagrade Univerze v Mariboru za študente« predala
besedo Tini Pivec, predsednice Komisije za pregled kandidatur. Tina Pivec je povedala, da je bil rok za
oddajo kandidatur torek, 11. april 2017 in da lahko ŠS UM predlaga dobitnike naslednjih nagrad: plaketa
Leona Štuklja za športne dosežke, znak Leona Štuklja za športne dosežke, listino za izjemen prispevek k
razvoju obštudijskih dejavnosti na UM, listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM in listino
za naj prostovoljca študenta UM. Pri vsaki nagradi lahko predlaga enega kandidata, razen pri plaketi
Leona Štuklja za športne dosežke, kjer se lahko podelita dve plaketi.
Tina Pivec je povedala, da je prispelo 16 kandidatur, od tega je bilo 13 popolnih kandidatur. Komisija za
pregled kandidatur je zaradi nedopolnjenih kandidatur zavrnila kandidaturo za Listino za razvoj
obštudijskih dejavnosti s strani Društva študentov FOV in kandidaturo za Listino za kulturni prispevek s
strani Mešanega akademskega pevskega zbora MF UM ter zaradi pomanjkljivih dokazil zavrnila
kandidaturo za Listino za razvoj obštudijskih dejavnosti ekipe Formula S.
Tina Pivec je na podlagi prispelih kandidatur predstavila kandidate.
Za Znak Leona Štuklja so prispele tri popolne kandidature:
•
Aljaž Kupnik, 4. letnik MF UM se od leta 2010 se ukvarja s fitnesom in bodybuildingom, pred
tem pa se je ukvarjal z lokostrelstvom in nogometom. V času od pričetka študija je bil Aljaž kar
sedemkrat prvouvrščen na tekmovanjih v kategoriji Men's Physique pod okriljem najelitnejše amaterske
zveze za fitnes in bodybuilding, dosegel pa je še številne vidnejše dosežke. Prav tako je najuspešnejši
slovenski fitnes in bodybuilding tekmovalec v Sloveniji in je član slovenske reprezentance.
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•
Kevin Venta, 1. letnik biosistemskega inženirstva, FKBV UM, ki se ukvarja s streljanjem. Na
svetovnem pokalu v Indiji je dosegel 11. in 12. mesto. Na svetovni rangirni lestvici je trenutno (3. 3.
2017) 30. na svetu.
•
Tilen Zajc, 3. letnik, tehniško varstvo okolja, FS UM, ki od leta 2000 trenira kickboks in je že 10
let član Kickboxing reprezentance Slovenije. Ima status kategoriziranega športnika na Olimpijskem
komiteju Slovenije. V času od pričetka študija je dosegel 3. mesto na World Combat Games (»olimpijske
igre v borilnih športih«), leta 2015 je postal Internacionalni prvak Slovenije, leta 2015 je dosegel naslov
svetovnega podprvaka na svetovnem prvenstvu v kickboksingu na Irskem, leta 2016 je v Grčiji dosegel
naslov evropskega prvaka.
Za Plaketo Leona Štuklja sta prispeli dve popolni kandidaturi:
 Tamara Bolarič, 4. letnik, MF UM, ki že 15 let igra odbojko. Zadnji dve leti je aktivna igralka v OK
Mozirje v 2. državni odbojkarski ligi, tekmuje pa tudi v Univerzitetni športni ligi za prvaka UM,
prav tako je tudi koordinatorka za šport na UM. Z ekipo MF UM je trikrat zaporedoma (2013/14,
2014/15 in 2015/16) osvojila naziv prvakinj Univerzitetne športne lige, v sezoni 2014/2015 je
osvojila naslov najboljše igralke lige. Z ekipo MF UM je dosegla 3. mesto na Euroijadi v Pragi leta
2016.
•
Kevin Venta, 1. letnik biosistemskega inženirstva, FKBV UM, ki se ukvarja s streljanjem. Na
svetovnem univerzitetnem prvenstvu v streljanju na Poljskem leta 2016 je dosegel 1. mesto.
Za Listino za razvoj obštudijskih dejavnosti so prispele tri popolne kandidature:
•
Ana Marija Ledinšek, 6. letnik MF UM, ki že več let namenja veliko časa razvoju obštudijske
dejavnosti na MF UM. Od začetka študija je članica DŠMM, kjer je pomagala pri organizaciji brucovanj,
božičnih koncertov in različnih kongresov. Sodelovala je v projektih Za življenje, Medimedo, Dotik
življenja in Epruvetka, ki ga je dve leti tudi vodila. Dve leti je bila koordinatorica za šport na MF UM, v
okviru tega pa je skrbela za zdrav duh v zdravem telesu študentov medicine. Dve leti zaporedoma je
organizirala udeležbo študentov na Euroijadi. Dve leti je bila predklinična tutorka in tri leta klinična
tutorka na MF. Ves čas je stremela k povezovanju fakultet UM (družabni dogodki s PF, družabni
dogodek in dobrodelno akcijo s FKKT), sodelovala je tudi pri organizaciji dogodka Študentsko
tekmovanje v raftih v letu 2015. Več lahko razberete iz priloge.
•
Žiga Kos, 1. letnik EPF UM, ki je bil v začetku študijskega leta imenovan za koordinatorja za šport
ŠS UM. V okviru tega je organiziral celotno tekmovanje Univerzitetne športne lige za prva UM v
letošnjem študijskem letu (vodenje evidence prijavljenih ekip, sodelovanje s koordinatorji za šport
članic, razpored tekem, nadzor nad izvajanjem tekem, priprava finalnega turnirja …). Aktivno je
sodeloval tudi pri drugih projektih: GNPR, maratoni aerobike in Teden zdravja.
•
Tejo Jehart, 3. letnik energetskega, procesnega in okoljskega strojništva, FS UM, ki je v študijskih
letih 2014/2015 in 2015/2016 sodeloval pri projektu Formula Student v ekipi UNI Maribor Grand Prix
Engineering in je z ekipo dosegel odlične rezultate (1. mesto na tekmovanju Formula Student na Češkem
v disciplini Skidpad), izdelal pa je tudi povsem po meri izdelan izpušni sistem, ki je pripomogel k
atraktivnemu izgledu dirkalnika, ki so ga tuje revije uvrstile na 4. mesto na seznamu 14 najlepših
dirkalnikov. Sodeluje tudi z ESN Maribor, v okviru tega pomaga tujim študentom pri nastanitvi in
vključitvi v naše okolje. Udeležil se je tudi številnih dodatnih izobraževanj in tekmovanj. Več najdete v
prilogi.
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Za Listino za pomembne kulturne dosežke sta prispeli dve popolni kandidaturi:
•
Sašo Kodrič, 1. letnik MAG, močnostna elektrotehnika, FERI, ki je predsednik društva KUD
Študent od leta 2015. Je član folklorne skupine KUD študent, redno se udeležuje vaj folklorne skupine,
letno se v okviru društva opravi okrog 100 različnih javnih nastopov in več kot 10 samostojnih kulturnih
projektov. Zaradi opravljanja funkcije predsednika društva opravlja tud veliko organizacijskih del.
Organizirajo celovečerne koncerte v SNG Maribor, dvorani Union, se udeležujejo mednarodnih
gostovanj in soorganizirajo festival Folkart v okviru Festivala Lent. Za svoje delo na folklornem področju
so prejeli najvišja priznanja in nagrade. Sodeluje tudi v KPD Stoperce, kjer aktivno sodeluje v folklorni,
dramski in literarni sekciji, kjer vodi prireditve in koordinira gostovanja.
•
Alex Želj, 2. letnik, Gradbeništvo, FGPA, ki že šest let sodeluje s skupino English student theatre,
ki deluje na 2. gimnaziji Maribor. V študijskem letu 2015/2016 je odigral v 25 predstavah, v študijskem
letu 2016/2017 pa v 40. Sodelovali so tudi na otvoritvi Evropskega mestnega parlamenta v
Strassbourgu.
Alex je tudi član Mladinskega pevskega zbora 2. gimnazije Maribor. Letos so z zborom sodelovali na
mednarodnem zborovskem tekmovanju Musica Festa Florence, kjer so obakrat prejeli zlati priznanji.
Alex je tudi tutor na FGPA.
Za Listino za naj prostovoljca študenta UM so prispele tri popolne kandidature:
•
Peter Kapelj, 3. letnik, Angleški jezik in književnost/Geografija, FF UM, ki aktivno sodeluje kot
prostovoljec v Društvu za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva, UP-ornik. Peter organizira stojnice v
Europarku, s pomočjo katerih je pridobil več kot 20 donatorjev. Predmete so nato prodali in zbrali več
kot 2500 evrov, s čimer so lahko oskrbeli 30 družin. Trenutno organizira humanitarni koncert. Letno
opravi 500 ur prostovoljstva.
•
Tanja Špes, absolventka MAG, Psihologija, FF UM, ki je koordinirala Študentsko sekcijo 7.
mednarodnega kongresa psihologov Slovenije v septembru 2016, prav tako je sodelovala v
organizacijskem odboru istega kongresa. V študijskem letu 2015/2016 je bila urednica revije Psihološki
inkubator. V letih 2014 – 2016 je koordinirala projekt Oh, ta ljubezen, v sklopu katerega študentje
izvajajo delavnice za mladostnike na temo ljubezni, spolnosti in medosebnih odnosov. Opravljala je
prostovoljno delo v društvu Samarijan, kjer je opravljala delo na telefonu za klic v duševni stiski. V letih
2015 in 2016 je aktivno sodelovala na letovanju v VIRC Poreč kot spremljevalka/vzgojiteljica otrok. V
letu 2015 je koordinirala psihološko študentsko integracijsko konferenco PsihoŠIK. V študijskem letu
2013/2014 je opravljala prostovoljno delo na področju izvajanja učne pomoči.
•
Sebastjan Spital, 3. letnik, Avtomatika in robotika, FERI UM, ki je v letu 2013 prejel Priznanje
gasilske zveze III. Stopnje. Že v srednji šoli je opravil izobraževanje za mladinske voditelje PZS. V letu
2016 se je udeležil 18. študentske delovne brigade, ki je potekala v Radljah ob Dravi. V letu 2016 se je
udeležil in soorganiziral SCIM – študentsko konferenco v Mariboru.
Razprava
Predsedujoča je predlagala, da bi za potrebe glasovanja za prejemnike nagrad UM imenovali volilno
komisijo, ki bo skrbela za pravilen potek glasovanja in člane ŠS UM opozorila, da lahko za vsakega
kandidata v posamezni kategoriji glasujejo le enkrat, razen pri podaji predloga za Listino Leona Štuklja,
saj se lahko podelita dve Listini Leona Štuklja.
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Predsedujoča je predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 5
ŠS UM imenuje komisijo za potrebe glasovanja za prejemnike nagrad UM za študente v naslednji
sestavi: Kajo Sel za predsednico volilne komisije in Živo Ledinek ter Saro Kandolf za članici volilne
komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Po glasovanju je predsednica volilne komisije Kaja Sel predstavila rezultate glasovanja.
Povedala je, da je za prejemnika Znaka Leona Štuklja glasovalo 10 volivcev. Kandidat Aljaž Kupnik je
prejel 2 glasova, kandidat Kevin Venta je prejel 2 glasova in Tilen Zajc je prejel 6 glasov. Glede na volilni
izid je volilna komisija ugotovila, da je za prejemnika Znaka Leona Štuklja predlagan Tilen Zajc.
Povedala je, da je za prejemnika Listine Leona Štuklja glasovalo 10 volivcev. Kandidatka Tamara Bolarič
je prejela 10 glasov in kandidat Kevin Venta je prejel 9 glasov. Glede na volilni izid je volilna komisija
ugotovila, da sta za prejemnika Listine Leona Štuklja predlagana Tamara Bolarič in Kevin Venta.
Povedala je, da je za prejemnika Listine za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM
glasovalo 10 volivcev. Kandidatka Ana Marija Ledinšek je prejela 5 glasov, kandidat Žiga Kos je prejel 4
glasove in Tejo Jehart je prejel 1 glas. Glede na volilni izid je volilna komisija ugotovila, da je za
prejemnika Listine za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM predlagana Ana Marija
Ledinšek.
Povedala je, da je za prejemnika Listine za pomembne kulturne dosežke študentov UM glasovalo 10
volivcev. Kandidat Sašo Kodrič je prejel 9 glasov in kandidat Alex Želj je prejel 1 glas. Glede na volilni izid
je volilna komisija ugotovila, da je za prejemnika Listine za pomembne kulturne dosežke študentov UM
predlagan Sašo Kodrič.
Povedala je, da je za prejemnika Listine za naj prostovoljca študenta UM glasovalo 10 volivcev. Kandidat
Peter Kapelj je prejel 3 glasove, kandidatka Tanja Špes je prejela 7 glasov in kandidat Sebastjan Spital je
prejel 0 glasov. Glede na volilni izid je volilna komisija ugotovila, da je za prejemnika Listine za naj
prostovoljca študenta UM študentov UM predlagana Tanja Špes.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 5.1
ŠS UM predlaga, da se znak Leona Štuklja za športne dosežke podeli Tilnu Zajcu, študentu Fakultete za
strojništvo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Sklep 5.2
ŠS UM predlaga, da se Plaketa Leona Štuklja za športne dosežke podeli Kevinu Venti, študentu Fakultete
za kmetijstvo in biosistemske vede in Tamari Bolarič, študentki Medicinske fakultete.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 5.3
ŠS UM predlaga, da se Listina za pomembne kulturne dosežke študentov UM podeli Sašu Kodriču,
študentu Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 5.4
ŠS UM predlaga, da se Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM podeli Ani
Mariji Ledinšek, študentki Medicinske fakultete.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 5.5
ŠS UM predlaga, da se Listino za naj prostovoljca študenta UM podeli Tanji Špes, študentki Filozofske
fakultete.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6. Predlogi in pobude
Pod točko »Predlogi in pobude« je David Borlinič Gačnik predlagal, da bi člani na naslednji seji ŠS UM
tako kot na sejah drugih organov prejeli kavo.
Ad. 10. Razno
Pod točko »Razno« je predsedujoča povedala, da je bila prejeta pobuda s strani ŠS FVV, ki želijo, da bi
podprli njihovo pobudo, da bi postali enakovredni študentom Univerze v Ljubljani glede na ugodnosti, ki
jih le-ti imajo.
Predsedujoča je pozvala Saro Kandolf k obrazložitvi predloga.
Sara Kandolf je povedala, da so kot študenti Univerze v Mariboru napram študentom Univerze v
Ljubljani prikrajšani za uporabo Narodne in univerzitetne knjižnice, v študentskem kampusu v Rožni
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dolini se ne morejo udeleževati športnih aktivnosti, prav tako pa ne morejo koristiti drugih popustov, ki
so jih deležni študenti Univerze v Ljubljani. Zaradi razlik predlagajo, da bi člani ŠS UM podprli predlog ŠS
FVV glede vzpostavitve enakopravnosti vseh študentov, ki študirajo v Ljubljani.
Predsedujoča je odprla razpravo.
David Borlinič Gačnik je povedal, da omenjeno problematiko pozna in da je to težava dislokacij.
Predlagal je, da se povežejo z drugimi dislokacijami in da najdemo tudi na Univerzi v Mariboru nekaj, kar
lahko ponudimo njihovim študentom, v kolikor bi nam pri tem ugodili.
Maja Žibert je izpostavila, da tudi v Mariboru študirajo študenti Univerze v Ljubljani in sicer študenti
Teološke fakultete.
David Borlinič Gačnik je povedal, da so v neenakopravnem položaju tudi študenti, ki prihajajo iz
Maribora in študirajo v Ljubljani, saj nimajo možnosti uporabljati UKM v času, ko so v Mariboru.
Predlagal je, da bi se problematika uredila za vse dislocirane fakultete in da bi z Univerzo v Ljubljani
sklenili sporazum glede različnih ugodnosti za študente.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 7
ŠS UM podpira pobudo ŠS FVV glede vzpostavitve enakopravnosti vseh študentov, ki študirajo v
Ljubljani.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru,
Maja Žibert, l.r.
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