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ZAPISNIK
12. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 11. 6. 2015
Prisotni člani ŠSUM: Timotej Horvat (FKBV), Sanja Potrč (FKKT), Luka Kolar (EPF), Sandra Gobec (PF),
Luka Muršec (FG), Nuša Novak (PeF), Tina Pivec (FF), Alen Krošelj (FE)
Prisotni namestniki članov ŠSUM: Monika Sobočan (MF), Andrej Černi (FZV), Klemen Grobin (FL),
Predsedujoča ŠSUM: v.d. prorektorja za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Špela Mlakar (PF), Katja Kebrič (PF), Alex Wirth (FNM), Tina Ekart (PeF), Matej Matic
Murenc (EPF), Blaž Sašek (FOV), Božidar Aničič (FKKT), Suzana Bračič (MF), Petra Grujič (FT), Vid Šajher
(FKBV), Jure Libarič (EPF)

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 12. redne seje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane in ugotovila da smo sklepčni.
Predstavila je predlagani dnevni red in odprla razpravo.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 12. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje ŠS UM
3. Pregled izvršenih sklepov
4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM
5. Podaja predloga za imenovanje članov in namestnikov članov Statutarne komisije
6. Podaja predloga za imenovanje članov in namestnikov članov Komisije za pritožbe študentov
7. Potrditev šolnin, vpisnin in drugih stroškov
8. Podaja mnenja k predlogom za kandidate za prorektorje UM
9. Pobude in predlogi
10. Razno
Ker razprave ni bilo, je dala na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 1
ŠS UM potrdi predlagani dnevni red 12. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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2. Potrditev zapisnika 11. redne seje ŠS UM
Predsedujoča je povedala, da na predlog zapisnika nismo prejeli nobene pisne pripombe. Odprla je
razpravo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoča dala na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 11. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Predsedujoča je povedala, 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
Predsedujoča je povedala, da v vmesnem času ni bilo seje Upravnega odbora in Senata UM, prav tako
pa od študentskih predstavnikov ni prejela podatkov o pomembnejših zadevah, ki bi se nanašale na
študente, s področja posameznih komisij Senata UM.
Predsedujoča je predlagala 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.
Pod to točko je študentka Špela Mlakar tudi predstavila delo Stalne delovne komisije za socialne zadeve
Študentskega sveta Univerze v Mariboru.
Po podani predstavitvi je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4.1
ŠS UM se seznani s poročilom o izvedenih projektih Stalne delovne komisije za socialne zadeve ŠS UM.
Slep je bil soglasno sprejet.
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5. Podaja predloga za imenovanje članov in namestnikov članov Statutarne komisije
Predsedujoča je povedala, da je ŠS UM s strani strokovnih služb rektorata UM prejel poziv k podaji
predlogov za imenovanje članov in namestnikov članov Statutarne komisije Univerze v Mariboru. Na
predlog ŠS UM bo rektor imenoval 5 članov in 5 njihovih namestnikov. Povedala je, da se je na poziv
odzvalo 13 študentov. Njihove kandidature in motivacijska pisma so priloženi v elektronskem gradivu,
ki je članom dostopno na portalu e-seje.
Zbranim je namenila dodaten čas za seznanitev s kandidaturami in za postavitev morebitnih vprašanj.
Luka Muršec (FG) je umaknil svojo kandidaturo.
Predlagala je, da vsak član ŠS UM z glasovalno pravico predlaga do 10 študentov. Po zbranih rezultatih
bi prvih 5 študentov, ki bi prejeli največje število predlogov predlagali za člane Statutarne komisije,
naslednjih 5 po številu predlogov pa bi predlagali kot njihove namestnike.
Zbrani so se strinjali s predlaganim načinom podaje predlogov.
Po podaji predlogov posameznim kandidatom in po predstavitvi rezultatov je predsedujoča predlagala
sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5
ŠS UM rektorju v imenovanje za člane Statutarne komisije predlaga naslednje študente: Katja Kebrič,
Marko Šterk, Suzana Bračič, Alen Krošelj in Dominik Masten Toplak.
ŠS UM rektorju v imenovanje za namestnike članov Statutarne komisije predlaga naslednje študente:
Alex Wirth, Monika Strauss, Pia Prebevšek, Tajda Ropič in Jan Gumilar.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6. Podaja predloga za imenovanje članov in namestnikov članov Komisije za pritožbe študentov
Predsedujoča je povedala, da je ŠS UM s strani strokovnih služb rektorata UM prejel poziv k podaji
predloga za imenovanje dveh članov in njunih namestnikov za Komisijo za pritožbe študentov. V skladu
s Statutom UM bo člana in njuna namestnika imenoval Upravni odbor Univerze v Mariboru.
Povedala je, da se je na poziv odzvalo 7 študentov, katerih kandidature in motivacijska pisma so
priložena v gradivu. Za podajo predloga je predlagala podoben postopek kot pod točko 5, pri čemer bi
prva dva študenta, ki bi prejela največ glasov predlagali kot člana, študenta ki bi po številu glasov sledila
pa bi predlagali kot njuna namestnika.
Zbrani so se strinjali s predlaganim načinom podaje predlogov.
Po podaji predlogov posameznim kandidatom in po predstavitvi rezultatov je predsedujoča predlagala
sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 6
ŠS UM Upravnemu odboru univerze v imenovanje za člana Komisije za pritožbe študentov predlaga
naslednja študenta: Tina Pivec in Damjan Vetrih Lapornik.
ŠS UM Upravnemu odboru univerze v imenovanje za namestnika članov Komisije za pritožbe študentov
predlaga naslednja študenta: Aljež Lep in Tajda Ropič.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 7. Potrditev šolnin, vpisnin in drugih stroškov
Predsedujoča je povedala, da je ŠS UM v podajo soglasja prejel vpisne stroške, šolnine in druge
postavke Cenika za študijsko leto 2015/2016, kot izhaja iz priloženega gradiva.
Povedala je, da predlagane šolnine ne odstopajo od lanskoletnih, razen manjših izjem pri vpisnih
stroških na posameznih fakultetah. Dodala je, da so študentski sveti vseh članic dali soglasje na
predlagane šolnine, prav tako pa ŠS UM ni prejel kakršnih koli pripomb glede višine šolnin in drugih
stroškov.
Sklep 7
ŠS UM daje soglasje k vpisnim stroškom, šolninam in drugim postavkam Cenika za študijsko leto
2015/2016 po tabeli »Predlog_CENIK STORITEV UM 2015/2016 UM«.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8. Podaja mnenja k predlogom za kandidate za prorektorje UM

Predsedujoča je povedala, da je ŠS UM s strani strokovnih služb rektorata UM prejel poziv za podajo
mnenja k predlogom za kandidate za prorektorje UM. Zbrane je seznanila s predlogi in odprla razpravo.
Ker razprave ni bilo, je dala na glasovanje naslednje sklepe:
Sklep 8.1
ŠS UM podaja pozitivno mnenje h kandidaturi za prorektorja za finančne zadeve Univerze v Mariboru
kandidatu prof. dr. Žanu Janu Oplotniku.
Sklep 8.2
ŠS UM podaja pozitivno mnenje h kandidaturi za prorektorja za študijsko dejavnost Univerze v
Mariboru kandidatki prof. dr. Nataši Vaupotič.
Sklep 8.3
ŠS UM podaja pozitivno mnenje h kandidaturi za prorektorja za znanstveno – raziskovalno dejavnost
Univerze v Mariboru kandidatu prof. dr. Niku Samcu.
Sklep 8.4
ŠS UM podaja pozitivno mnenje h kandidaturi za prorektorja za mednaroden zadeve Univerze v
Mariboru kandidatu prof. dr. Jerneju Turku.

Sklep 8.5
ŠS UM podaja pozitivno mnenje h kandidaturi za prorektorja za dislocirane enote Univerze v Mariboru
kandidatu prof. dr. Marku Jesenšku.
Sklep 8.6
ŠS UM podaja pozitivno mnenje h kandidaturi za prorektorja za razvoj kakovosti Univerze v Mariboru
kandidatki doc. dr. Lučki Lorber.
Sklepi so bili soglasno sprejeti.
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Ad 9. Pobude in predlogi

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

Ad 10. Razno
Pod točko »Razno« je predsedujoča zbrane vprašala, kakšno je njihovo mnenje o ponovni izvedbi
projekta Gremo na prvi rok, v oktobru leta 2016. Povedala je, da je projekt postal tradicionalen, da je
koncert zadnja leta razprodan, in da je med študenti zelo dobro sprejet. Dodala je, da se vsa sredstva
zbrana z vstopnino namenijo za denarno pomoč socialno ogroženim študentom Univerze v Mariboru.
Zbranim je predlagala, da se tudi v naslednjem študijskem letu projekt »Gremo na prvi rok« izvede na
način, kot se je v preteklih letih.
Zbrani so se strinjali s predlogom in projektu izkazali visoko podporo.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 10
ŠS UM potrdi izvedbo prireditve Gremo na prvi rok 2015 v enakem finančnem in vsebinskem obsegu
kot v letu 2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.

v.d. prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru,
Maja Žibert, l.r.
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