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Maribor, 20. septembra 2017

ZAPISNIK
12. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 20. 9. 2017
Prisotni člani ŠS UM: Mitja Rupnik (FERI), Živa Ledinek (MF), Tamara Farkaš (ŠD), David Borlinič Gačnik
(PF), Luka Muršec (FGPA), Katja Zemljič (FNM)
Nadomestni člani ŠS UM: Pia Prebevšek (FERI), Andrej Perko (FKBV), Vita Petek Regoršek (FKKT),
Monika Strauss (EPF), Jure Pirc (PF), Lara Dular (FVV), Jakob Razdevšek (FNM)
Predsedujoča ŠS UM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Tina Pivec (FF), Patricija Lunežnik (FZV), Marko Šterk (FNM), Anja Pečoler (FKBV), Tilen
Markun (FOV), David Rupnik (FOV)
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 12. redne seje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane člane ŠS UM.
Pod točko »Potrditev dnevnega reda 12. 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 12. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 2. Potrditev zapisnikov 11. redne seje ŠS UM, 7., 8. in 9. izredne seje ŠS UM ter 5. korespondenčne
seje ŠS UM
Predsedujoča je pod točko »Potrditev zapisnikov 11. redne seje ŠS UM, 7., 8. in 9. izredne seje ŠS UM
ter 5. korespondenčne seje ŠS UM« povedala, da ni prejela nobenih pisnih pripomb na zapisnike.
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 zapisnike 11. redne seje ŠS UM, 7., 8. in 9. izredne seje ŠS UM ter 5. korespondenčne seje
ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Pod točko »Pregled neizvršenih sklepov« je Tina Pivec povedala, da so v izvajanju oziroma neizvršeni še
Sklep 4 s 7. izredne seje ŠS UM, z dne 21. 6. 2017, ki se je glasil: ŠS UM posreduje osnutek Pravilnika o
delovanju in sestavi študentskih svetov pristojnim organom v sprejem. Sekretarka ŠS UM je dodala, da
je ta sklep v izvajanju, saj se je sicer končala javna razprava o pravilniku, prav tako ga je obravnavala tudi
Statutarna komisija UM, sedaj ga morata obravnavati še ŠS UM in UO UM. Dodala je, da sta neizvršena
Sklep 5 s 7. izredne seje ŠS UM, z dne 21. 6. 2017, ki se je glasil: ŠS UM se seznani s pritožbami v
povezavi z razpisom za poletne šole, katere sofinancira Univerza v Mariboru. V povezavi s pritožbami
študentov Študentski svet Univerze v Mariboru poziva rektorja Univerze v Mariboru, da preuči
postopek, se seznani z vsemi kršitvami v postopku in sprejme ustrezne ukrepe, in Sklep 5.1., ki se je
glasil: ŠS UM predlaga mednarodni pisani, da v prihodnje v izogib nevšečnostim vse razpise, v povezavi s
študenti, še pred objavo posreduje v potrditev ŠS UM. Sekretarka ŠS UM je dodala, da ŠS UM še vedno
ni prejel odgovora glede sprejetega sklepa in da še ni bilo sprejetih ustreznih ukrepov. Dodala je, da je v
izvajanju Sklep 5 z 9. izredne seje ŠS UM, z dne 6. 9. 2017, ki se je glasil: ŠS UM nameni ostanek denarja
po Pozivu za dodatno sofinanciranje izvajanja programa interesnih dejavnosti študentskih svetov članic
v letu 2017, ki znaša 5.275,00 EUR, za promocijo študentskih svetov članic Univerze v Mariboru.
Sekretarka ŠS UM je dodala, da je sklep v izvajanju, saj še denar ni bil nakazan študentskim svetom
fakultet.
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.
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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
besedo predala Juretu Pircu, članu Upravnega odbora UM, ki je povedal, da so sprejeli cenik UM in
spremembe cenika UM in dodal, da je bilo več diskusije ob sprejemanju finančnega načrta UM ter da je
cenik UŠC Leona Štuklja za študente ostal nespremenjen.
Tina Pivec je poudarila, da so vse vadbe v UŠC Leona Štuklja od 18. septembra do konca oktobra
brezplačne.
Predsedujoča je povedala, da se je na zadnjih sejah Senata UM potrjeval rektorjev mandat, ki bo trajal
do konca koledarskega leta, poročilo o notranjih follow-up evalvacijah, ki so bile izvedene na fakultetah
in da se je potrdilo spremembe programa dela za letošnje leto.
Predsedujoča je predala besedo Moniki Strauss, članici Komisije za dodiplomski študij Senata UM, ki je
povedala, da so se potrjevale spremembe študijskih programov in Navodila za presojo prošenj
študentov, ki so spremenjena skladno s spremembami Statuta UM in ZViS. Dodala je, da je diskusija
tekla tudi o podaljševanju statusa za eno leto, kar je sedaj določeno s Statutom UM in da so obravnavali
dokument glede notranjih evalvacij študijskih programov, ki jih bo zaradi sprememb zakona sedaj
izvajala univerza. Ob tem je povedala, da smo tudi študenti podali nekaj pripomb na pripravljen
dokument, in sicer glede vključitve študentov v komisijo, ki bo predlagala in ustvarjala nove študijske
programe, vendar so to pobudo zavrnili, saj smo študenti vključeni v proces potrjevanja študijskega
programa. Prav tako je dodala, da se bodo oblikovala Merila za proces izbire evalvatorjev na UM, kjer
bomo lahko dosegli, da se uvedejo še dodatna izobraževanja za evalvatorje študente v organizaciji ŠS
UM.
David Borlinič Gačnik je dodal, da so dokument pregledali člani Stalne delovne komisije za kakovost ŠS
UM in da so že pred sejo dosegli, da listo evalvatorjev študentov predlaga ŠS UM ter da so predlagali, da
se smiselno uporabi 66. člen ZViS, ki govori, da mora študent študirati pod pogoji, ki so veljali v času
njegovega vpisa.
Luka Muršec je vprašal, ali polletno podaljševanje statusa ne bo več omogočeno in kako je v primeru
mobilnosti študenta.
Monika Strauss je povedala, da se lahko upošteva samo študijska izmenjava in ne študijska praksa in
dodala, da so ponekod podaljševali status za pol leta, zdaj pa Statut UM veleva, da se status študenta
podaljša za eno leto.
Tina Pivec je dodala, da se je sedaj s tem določilom poenotila praksa po vseh fakultetah UM.
Luka Muršec je vprašal, če mu podaljšanje statusa pripada po koncu magisterija, če je bil na izmenjavi v
prvem letniku magisterija.
Monika Strauss mu je odgovorila, da ne, saj lahko študijsko izmenjavo uveljavlja v naslednjem
študijskem letu.
Maja Žibert je povedala, da so se na seji Komisije za podiplomski študij Senata UM potrjevale doktorske
disertacije.
Živa Ledinek je vprašala, kakšna je situacija glede doktorske šole.
Maja Žibert je povedala, da so sprejeta izhodišča za doktorsko šolo, vendar se to še ne aplicira po
fakultetah.
Predsedujoča je podala besedo Jakobu Razdevšku, članu Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve
Senata UM, ki je povedal, da je bilo obravnavan način financiranja vzhodne kohezijske regije.
Predsedujoča je besedo podala Tini Pivec, članici Habilitacijske komisije Senata UM, ki je povedala, da je
bilo obravnavanih veliko vlog za izvolitev v višji naziv. Poudarila je, da je bila na naslednjo sejo
prestavljena vloga prorektorja za finance, dr. Jana Žana Oplotnika, ki je seji predsedoval, ampak ni
zagotovil predstavnika EPF, ki bi ga predstavil. Dodala je, da je bila pri rednih profesorjih izvoljena dr.
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Polona Tratnik s FF, pri izrednih profesorjih je bil zavrnjen dr. Andrej Kirbiš, ki naj bi izkazoval
pomanjkljivosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, vloge so bile prestavljene na naslednjo sejo, saj so
bila poročila strokovnih poročevalcev preveč skopa.
Tina Pivec, članica Statutarne komisije UM, je povedala, da je dan pred sejo ŠS UM potekala seja
Statutarne komisije UM. Obravnavan je bil osnutek Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov
in spremembe in dopolnitve Pravilnika o Akademskih zborih. Povedala je, da smo študenti polnopravni
člani AZ ter da lahko pri delu AZ sodelujejo tudi nepedagoški delavci.
Monika Strauss je vprašala, če lahko študenti kot polnopravni člani glasujemo o vsem.
Tina Pivec je odgovorila, da ne, da je to opredeljeno v pravilniku in dodala, da bodo sedaj člani AZ volili
člane senata fakultete iz vrst študentov.
Predsedujoča je predala besedo Davidu Borliniču Gačniku, članu Komisije za ocenjevanje kakovosti
univerze, ki je povedal, da so bili seznanjeni z rezultati mednarodnega projekta ocenjevanja kakovosti in
da so bili seznanjeni s follow-up notranjimi evalvacijami, ki so potekale od leta 2012.
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. Sprejem Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov
Predsedujoča je pod točko »Sprejem Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov« predala
besedo Tini Pivec, ki je poročala o nastalih spremembah pravilnika, ki so bile sprejete na seji Statutarne
komisije UM, 19. 9. 2017, in izpostavila, da so člani Statutarne komisije UM zavrnili določbo, da za člana
študentskega sveta ne smejo kandidirati študenti, ki so zaposleni na UM.
David Borlinič Gačnik je vprašal, kako je prišlo do tega, da so člani Statutarne komisije UM zavrnili
določbo glede prepovedi kandidiranja zaposlenih na UM, ki so hkrati študenti, za člana študentskega
sveta.
Maja Žibert je povedala, da smo študenti pripravili osnutek tega pravilnika, ki je bil poslan vsem
študentskim svetom po članicah v pregled, prav tako tudi pravni službi, kjer tega določila niso
problematizirali. Na seji Statutarne komisije UM je bilo izpostavljeno, da je to ustavna pravica, saj ima
vsak pravico voliti in biti voljen.
David Borlinič Gačnik je vprašal, če je bila pravna služba na seji prisotna.
Maja Žibert mu je odgovorila, da je bila prisotna in da ni podala komentarja glede tega.
David Borlinič Gačnik je povedal, da so posegi v ustavne pravice pod dovoljenimi pogoji in dodal, da
imajo tisti študenti, ki so zaposleni na UM, druge pravice, da se udejstvujejo v organih UM kot zaposleni.
Tina Pivec je povedala, da je bilo poudarjeno, da prihaja do konfliktov interesov pri takšnih članih in da
so prišli do zaključka, da je tak član nefunkcionalen, saj se mora skoraj pri vsakem glasovanju izločiti.
David Borlinič Gačnik je vprašal, če imamo možnost, da se pravilnik zaradi tega zavrne.
Tina Pivec je povedala, da je bila želja, da se pravilnik potrdi pred pričetkom študijskega leta, da se lahko
spremeni postopek volitev in da bo pravilnik še pravočasno obravnavan na seji Upravnega odbora UM,
ki mora pravilnik sprejeti.
Maja Žibert je zaradi narave diskusije prosila za obrazložitev vodjo pravno službe, da poda obrazložitev
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in dodala, da v kolikor ne sprejmemo pravilnika, se to vrne nazaj v odločanje na Statutarno komisijo UM.
David Borlinič Gačnik je vprašal, če se je spremenil tisti člen, ki govori o prisotnosti dekana na volišču.
Tina Pivec je povedala, da je potrjeno, da dekan ni prisoten na glasovanju in pri štetju glasov.
Predsedujoča je predlagala, da se počaka na vodjo pravne službe, Mojco Mileto, če se bo priključila seji
ŠS UM in podala obrazložitev.
Ko je so bile izčrpane vse točke 12. redne seje ŠS UM, se je seje ŠS UM udeležila tudi Mojca Mileta,
vodja pravne službe na UM.
Maja Žibert je predstavila diskusijo članov ŠS UM in vprašala, kaj pomeni, če pravilnik zavrnemo in kaj to
pomeni za volitve v študentske svete članic.
Mojca Mileta je povedala, da je dosedanji pravilnik veljaven do sprejetja novega pravilnika. Dodala je,
da ne ve, če je časovno izvedljivo, da se pravilnik vrne na Statutarno komisijo UM in da je vseeno sprejet
do predvidenega razpisa volitev.
Maja Žibert je vprašala, če se v tem primeru pri razpisu volitev upošteva določila pravilnika ali Statuta
UM.
Mojca Mileta je odgovorila, da pravilnik podrobneje določa postopek volitev kot Statut UM.
Maja Žibert je odprla razpravo.
Jure Pirc je povedal, da po njegovem mnenju ne gre za kršitev pravice biti voljen.
David Borlinič Gačnik je dodal, da posegi v ustavne pravice niso prepovedani in da lahko zaposleni
študenti svoje pravice izkoriščajo preko članstva v drugih organih. Dodal je, da je njegovo stališče, da se
mora pri posegu v ustavne pravice zasledovati ta legitimen cilj. Izpostavil je, da ne razume, zakaj to ni
bilo na takšen način izpostavljeno s strani pravne službe na seji Statutarne komisije UM.
Mojca Mileta je odgovorila, da je bila opravljena razprava na to temo in da so stališče glede pravice biti
voljen zagovarjali pravniki, ki so člani Statutarne komisije UM ter da sama ne more podati
protiargumenta, saj je to stvar glasovanja članov Statutarne komisije UM. Dodala je, da se zaposlenim v
pravni službi UM ob pregledovanju pravilnika to določilo ni zdelo sporno, ampak je na meji.
David Borlinič Gačnik je povedal, da je prejel informacijo, da je to določilo protiustavno in da mora svoje
mnenje zagovarjati.
Mojca Mileta je dejala, da imajo člani ŠS UM možnost, da pravilnika ne sprejmejo in da se v tem primeru
postopa v skladu upoštevanja določila do sedaj veljavnega pravilnika.
Maja Žibert je vprašala, če je možno, da bi se v primeru zavrnitve pravilnika še pred sejo Upravnega
odbora UM sklicala izredna seja Statutarne komisije UM.
Mojca Mileta je povedala, da je razpis seje stvar odločitve vodstva.
David Borlinič Gačnik je vprašal, ali se lahko pripravi strokovno mnenje glede tega določila s strani
pravne službe.
Mojca Mileta mu je odgovorila, da bodo ob pozivu vodstva strokovno mnenje pripravili.
David Borlinič Gačnik je predlagal, da se pravilnik sprejme in da se ponovno sproži postopek za
spremembo tega člena pravilnika.
Mojca Mileta je opozorila, da bo osnutek sprememb in dopolnitev pravilnika dan v javno obravnavo in
po javni obravnavi ponovno obravnavan na seji Statutarne komisije UM ter dodala, da predlaga, da se
sprejme sklep z obrazložitvijo glede tega, da se s tem členom člani ŠS UM ne strinjajo. Poudarila je, da je
bil na seji Statutarne komisije UM izpostavljen argument, da študenti volijo člane študentskega sveta.
Tina Pivec je poudarila, da prihaja v primeru izvolitve takšnega študenta do večinskega izločanja iz
glasovanja.
5/ 11

Predsedujoča je predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 5
ŠS UM sprejme Pravilnik o delovanju in sestavi študentskih svetov in ga predlaga v pridobitev soglasja
Upravnemu odboru UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6. Podaja predlogov za imenovanje študentskih predstavnikov UM
Pod točko »Podaja predlogov za imenovanje študentskih predstavnikov UM« je predsedujoča povedala,
da ima Senat UM na podlagi 258. člena Statuta UM za obravnavanje in preučevanje posameznih
vprašanj ter za dajanje mnenj, predlogov in stališč, ustanovljene stalne delovne komisije. Zaradi poteka
mandata predstavnikov študentov v komisijah Senata UM in Komisiji za podeljevanje častnih naslovov,
priznanj in nagrad, zato bomo danes na seji ŠS UM v imenovanje predlagali oziroma izvolili nove člane iz
vrst študentov. V vsako komisijo Senata UM lahko predlagamo 5 študentov, razen v Komisijo za
ocenjevanje kakovosti univerze, kjer je lahko 6 članov iz vrst študentov, v Komisijo za podeljevanje
častnih naslovov, priznanj in nagrad pa izvolimo 5 študentov. Predsedujoča je povedala, da so kandidati
za Habilitacijsko komisijo Senata UM naslednji: David Borlinič Gačnik (PF), Katja Kebrič (PF), Živa Ledinek
(MF), Tina Pivec (FF), Monika Strauss (EPF), za Komisijo za dodiplomski študij Senata UM so kandidati
naslednji: Nina Krel (EPF), Tejo Jehart (FS), Jošt Beguš (FZV), Ana Keršič (MF), Monika Strauss (EPF), Sara
Zmrzlak (FERI), Dominik Masten Toplak (PF), za Komisijo za mednarodno in meduniverzitetno
sodelovanje Senata UM so kandidati naslednji: Klemen Zapečnik (EPF), Tejo Jehart (FS), Helena Levičnik
(FKBV), Blaž Kavčič (PEF), Minea Šućur (MF), Urška Grubač Kaučič (PF), Urška Elbl (MF), za Komisijo za
ocenjevanje kakovosti univerze so kandidati naslednji: David Borlinič Gačnik (PF), Sara Zmrzlak (FERI),
Dominik Masten Toplak (PF), Jošt Beguš (FZV), Aljaž Sekolovnik (PF), Sara Flis (FF), za Komisijo za
podiplomski študij Senata UM so kandidati naslednji: Lucija Dežan (FF), Mirza Sarajlić (FERI), Laura Aleš
(PF), Taja Žitek (FKKT), Tina Pivec (FF), za Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata UM so
kandidati naslednji: Lucija Dežan (FF), Vesna Vrečko (FF), Iza Javornik (PEF), Luka Varda (MF), Tejo Jehart
(FS) in za Komisijo za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM so kandidati naslednji: Anja
Pečoler (FKBV), Monika Strauss (EPF), Blaž Denko (FERI), Teodor Trojner (MF), Tina Pivec (FF).
Predsedujoča je povedala, da so kandidature razvidne iz gradiva in da je treba za potrebe izvedbe
volitev članov Komisije za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM imenovati volilno komisijo.
Predlagala je sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 6
ŠS UM za potrebe izvedbe volitev članov Komisije za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM
imenuje volilno komisijo v naslednji sestavi: Pio Prebevšek za predsednico in Mitjo Rupnika ter Jakoba
Razdevška za člana.

Sklep je bil soglasno sprejet.
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Po imenovanju volilne komisije so bile izvedene volitve članov Komisije za podelitev častnih naslovov,
priznanj in nagrad iz vrst študentov ter oddani preferenčni glasovi za člane iz vrst študentov v komisijah
Senata UM.
Predsednica volilne komisije Pia Prebevšek je poročala o rezultatih in povedala, da so bili za člane
Habilitacijske komisije Senata UM za predlog Senatu UM v imenovanje izbrani David Borlinič Gačnik
(PF), Katja Kebrič (PF), Živa Ledinek (MF), Tina Pivec (FF) in Monika Strauss (EPF). Za člane Komisije za
dodiplomski študij Senata UM so bili za predlog za imenovanje izbrani Nina Krel (EPF), Tejo Jehart (FS),
Ana Keršič (MF) in Monika Strauss (EPF), Sara Zmrzlak (FERI) in Dominik Masten Toplak (PF) sta prejela
enako število glasov, zato se je izvedel še drugi krog. Za člane Komisije za podiplomski študij Senata UM
so bili za predlog za imenovanje izbrani Lucija Dežan (FF), Mirza Sarajlić (EPF), Laura Aleš (PF), Taja Žitek
(FKKT) in Tina Pivec (FF). Za člane Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Senata UM
so bili za predlog imenovanja izbrani Klemen Zapečnik (EPF), Tejo Jehart (FS), Helena Levičnik (FKBV),
Urška Elbl (MF) in Minea Šućur (MF). Za člane Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata UM so
bili za predlog ŠS UM izbrani Lucija Dežan (FF), Iza Javornik (PEF), Luka Varda (MF), Vesna Vrečko (FF) in
Tejo Jehart (FS). Za člane Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze so bili za predlog ŠS UM izbrani
David Borlinič Gačnik (PF), Aljaž Sekolovnik (PF), Sara Zmrzlak (FERI), Sara Flis (FF), Dominik Masten
Toplak (PF) in Jošt Beguš (FZV). Za člane Komisije za podeljevanje častnih naslovov, priznanj in nagrad so
bili izvoljeni Monika Strauss (EPF), Anja Pečoler (FKBV), Blaž Denko (FERI), Teodor Trojner (MF) in Tina
Pivec (FF).
Po opravljenem drugem krogu o glasovanju glede podaje predloga za člana Komisije za dodiplomski
študij Senata UM so člani ŠS UM izbrali Saro Zmrzlak (FERI).
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 6. 1.
ŠS UM za člane Habilitacijske komisije Senata UM predlaga Davida Borliniča Gačnika, študenta Pravne
fakultete UM, Katjo Kebrič, študentko Pravne fakultete UM, Živo Ledinek, študentko Medicinske
fakultete UM, Tino Pivec, študentko Filozofske fakultete UM in Moniko Strauss, študentko Ekonomskoposlovne fakultete UM za mandatno dobo od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 6. 2.
ŠS UM za člane Komisije za dodiplomski študij Senata UM predlaga Nino Krel, študentko Ekonomskoposlovne fakultete UM, Teja Jeharta, študenta Fakultete za strojništvo UM, Ano Keršič, študentko
Medicinske fakultete UM, Moniko Strauss, študentko Ekonomsko-poslovne fakultete UM in Saro
Zmrzlak, študentko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko za mandatno dobo od 1.
10. 2017 do 30. 9. 2019.
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Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 6. 3.
ŠS UM za člane Komisije za podiplomski študij Senata UM predlaga Lucijo Dežan, študentko Filozofske
fakultete UM, Mirzo Sarajlića, študenta Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM,
Laura Aleš, študentko Pravne fakultete UM, Tajo Žitek, študentko Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo UM in Tino Pivec, študentko Filozofske fakultete UM za mandatno dobo od 1. 10. 2017 do
30. 9. 2019.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 6. 4.
ŠS UM za člane Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Senata UM predlaga Klemna
Zapečnika, študenta Ekonomsko-poslovne fakultete UM, Teja Jeharta, študenta Fakultete za strojništvo
UM, študentko Heleno Levičnik, študentko Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Urško Elbl,
študentko Medicinske fakultete UM in Mineo Šućur, študentko Medicinske fakultete UM za mandatno
dobo od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 6. 5.
ŠS UM za člane Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata UM predlaga Lucijo Dežan, študentko
Filozofske fakultete UM, Izo Javornik, študentko Pedagoške fakultete UM, Vesno Vrečko, študentko
Filozofske fakultete UM, Teja Jeharta, študenta Fakultete za strojništvo UM in Luko Vardo, študenta
Medicinske fakultete UM za mandatno dobo od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 6. 6.
ŠS UM za člane Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze predlaga Davida Borliniča Gačnika, študenta
Pravne fakultete UM, Saro Zmrzlak, študentko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
UM, Dominika Mastena Toplaka, študenta Pravne fakultete UM, Jošta Beguša, študenta Fakultete za
zdravstvene vede UM, Aljaža Sekolovnika, študenta Pravne fakultete UM in Saro Flis, študentko
Filozofske fakultete UM za mandatno dobo od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019.
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Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 6. 7.
ŠS UM izvoli Anjo Pečoler, študentko Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Moniko Strauss,
študentko Ekonomsko-poslovne fakultete UM, Blaža Denka, študenta Fakultete za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko UM, Teodorja Trojnerja, študenta Medicinske fakultete UM in Tino Pivec,
študentko Filozofske fakultete UM za člane Komisije za podelitev naslovov priznanj in nagrad UM za
mandatno dobo od 16. 10. 2017 do 15. 10. 2019.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 7. Potrditev vsebine Razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM ter imenovanje
komisije za potrebe razpisa
Pod točko »Potrditev vsebine Razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM ter imenovanje
komisije za potrebe razpisa« je predsedujoča povedala, da se že nekaj let v sklopu dogodka Gremo na
prvi rok izvaja tudi humanitarna akcija Študenti za študente, ki bo potekala tudi letos. Sredstva za to
akcijo se bodo zbrala s prodajo vstopnic.
Na razpis za dodelitev denarne pomoči se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: so
državljani RS, imajo status študenta na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2017/2018, njihovi
povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64% neto povprečne
plače na družinskega člana v istem obdobju in niso starejši od 26 let. Priloge, ki jih morajo ti študenti ob
prijavi priložiti, so razvidne iz vsebine razpisa. Dodala je, da je Razpis zasnovan na enak način kot v
lanskem letu.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 7
ŠS

UM

potrdi

vsebino

Razpisa

za

dodelitev

denarne

pomoči

študentom

UM

2017.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoča je dodala, da vloge pregleda posebna komisija, ki jo mora ŠS UM imenovati za pregled
vlog in za potrebe razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM in predlagala sprejetje
naslednjega sklepa:
Sklep 7.1
ŠS UM za potrebe Razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM imenuje komisijo v sestavi: Maja
Žibert, Janja Žerak Vuk (strokovna služba UM), Katja Ramšak (strokovna služba UM), Nina Krel in Tina
Pivec.
9/ 11

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 8. Volitve predstavnikov študentov
Pod točko »Volitve predstavnikov študentov« je predsedujoča povedala, da bodo v pričetku novega
študijskega leta ponovno potekale volitve v ŠS članic. Sklep o razpisu volitev bo objavljen z začetkom
študijskega leta, in sicer 2. 10. 2017. Dodala je, da je treba na seji ŠS UM potrditi plačilo za delo članov
volilnih komisij za potrebe sklepa o razpisu volitev in financiranja stroškov dela, ki so povezani z
organizacijo volitev, in sicer 6 €/h bruto za predsednika in 5 €/h bruto za člane volilne komisije članic.
Prav tako že vrsto let vračamo potne stroške članom študentske volilne komisije članic iz dislociranih
enot za eno vozilo oziroma stroške javnega prevoza od članice do Rektorata UM in nazaj.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjih sklepov:

Sklep 8
ŠS UM odobri plačilo za delo v višini 6 €/h bruto za predsednika in 5 €/h bruto za člane volilne komisije
članic.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 8. 1.
ŠS UM odobri povračilo potnih stroškov članom študentske volilne komisije članic dislociranih enot, ki
nastanejo zaradi izvrševanja Sklepa o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic UM za
eno vozilo oziroma stroške javnega prevoza od članice do Rektorata UM in nazaj.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 9. Predlogi in pobude
Pod točko »Predlogi in pobude« ni bilo razprave.

Ad. 10. Razno
Pod točko »Razno« ni bilo razprave.
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Zapisala:
Tina Pivec, l. r.
Sekretarka Študentskega sveta
Univerze v Mariboru

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