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ZAPISNIK
13. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 16.10.2013
Prisotni člani ŠSUM: Selena Bošnjak (FKKT), Jan Perša (FG), Nuša Novak (PeF), Matevž
Oman (FOV), Blaž Resnik (FE), Sara Beluhan (FT)
Prisotni namestni člani ŠSUM: Bojan Klavžar (ŠD), Mitja Jelen (FS), Natalija Gorički (FZV),
Aja Lovrec (FF), Martin Vogrin (FNM), Jalen Plut (FL)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja UM Rok Hržič
Ostali prisotni: Borut Slabe (FOV), Janja Deutschmann (PF), Tomaž Praprotnik (FF), Urška
Fakin (MF), Katarina Zupančič (MF), Tomaž Cigüt (FF), Maja Žnidaršič (FF), Tomaž
Podbevšek (FF), Rok Pintar (FOV), Primož Resnik (FVV), Klemen Grobin (FL), Maja Žibert
(FT), Eva Nike Cvikl (MF)
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 13. redne seje ŠS UM
Rok Hržič, prorektor za študentska vprašanja UM, je pozdravil vse navzoče, preveril je
sklepčnost in ugotovil, da smo sklepčni.
Predstavil je dnevni red 13. Redne seje ŠS UM in odprl razpravo.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 13. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje ŠS UM, zapisnika korespondenčne seje ŠS UM z dne
23.9. in korespondenčne seje ŠS UM z dne 27.9. 2013
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in Komisij Senata UM
5. Imenovanje sekretarja ŠS UM
6. Imenovanje člana Strokovnega sveta UKM
7. Volitve članov Komisije za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM
8. Poročilo NAKVIS
9. Univerzitetni posvet za pripravo Strategije UM 2013-2020
10. Stalne delovne komisije ŠS UM
11. Poročilo o sprejetih akcijskih načrtih za odpravljanje ovir za študente invalide
12. Imenovanje Komisije za potrebe razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM
13. Volitve v Študentske svete članic UM
14. Pobude in predlogi
15. Razno
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 13. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2. Potrditev zapisnika 12. redne seje ŠS UM, zapisnika korespondenčne seje ŠS UM z
dne 23.9. in korespondenčne seje ŠS UM z dne 27.9. 2013
Predsedujoči je dal v razpravo zapisnik 12. redne seje ŠS UM, zapisnik korespondenčne seje
ŠS UM z dne 23.9. in korespondenčne seje ŠS UM z dne 27.9. 2013.
Po odprti razpravi je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 12. redne seje ŠS UM in zapisnika korespondenčne seje ŠS UM z dne
23.9. in korespondenčne seje ŠS UM z dne 27.9. 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Predsedujoči je predal besedo Klemnu Drnovšku, ki je poročal, da še vedno ni izvršen sklep
iz 8. redne seje ŠS UM z dne 27.3.2013:
»ŠS UM zahteva ukrepanje rektorja zoper Pomočnico glavnega tajnika za pravne, kadrovske
in splošne zadeve zaradi nezmožnosti izvajanja 195. člena Statuta Univerze v Mariboru ter
izraženega dvoma z njene strani v pravno korektnost besedila tega člena, podanega z
njene strani.«
Rok Hržič je obrazložil da je sklep tik pred izvršitvijo. Vodstvo UM je pripravilo dva možna
ukrepa, dokončna odločitev pa naj bi bila znana do naslednje seje ŠS UM.
Predsedujoči, je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 3
ŠS UM potrdi pregled neizvršenih 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 poročal o 2. In 3. redni seji
Upravnega odbora UM.
Rok Hržič je poročal o 23. redni sej Senata UM.
Katarina Zupančič je poročala o seji Komisije za ocenjevanje kakovosti UM.
Predsedujoči je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4
ŠS UM se seznani s poročili sej Upravnega odbora UM, Senata UM in Komisij Senata UM.

Ad 5. Imenovanje sekretarja ŠS UM
Predsedujoči je predstavil predlog za sekretarja ŠS UM. Rok Hržič, Benjamin Kozole,
Jerneja Golub in Polona Podlesnik so za sekretarja Študentskega sveta UM predlagali
Klemna Drnovška.
Rok Hržič je predstavil svojo odločitev in poudaril da Klemen Drnovšek že dva meseca
pomaga in aktivno deluje v študentski pisarni, tako da se mu zdi najprimernejši kandidat
sekretarja.
Rok Hržič je poudaril da delo sekretarja ŠS UM zahteva veliko truda in vzetega časa, zato si
sekretar zasluži nagrado za opravljeno delo. Plačilo sekretarju ni novost, temveč gre za
vzpostavljeno prakso. Sekretar mora biti prorektorju na voljo praktično 24 ur dnevno, zato
bi bilo potrebno tovrstno delo primerno finančno nagraditi.
Aja Lovrec je izpostavila da se bo vzdržala pri glasovanju o honorarju sekretarja, saj
podpira stališče da morajo študentje funkcionarji svoje delo opravljati za dobro študentov,
in da je to delo samo po sebi častno.
Rok Hržič je dodal da se s tem mnenjem ne strinja. Povedal je da v kolikor nekdo veliko in
dobro dela, mora za to biti tudi primerno nagrajen. Izpostavil je, da gre za administrativno
delo, ki poteka v študentski pisarni in izven nje ter dnevno traja okvirno osem ur.
Predsedujoči je predlagal sprejetje naslednja sklepa:
Sklep 5.1:
ŠS UM imenuje študenta Pravne fakultete, Klemna Drnovška za sekretarja Študentskega
sveta Univerze v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 5.2:
ŠS UM nameni sekretarju Študentskega sveta Univerze v Mariboru mesečno plačilo v višini
500 EUR.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi ZA, 2 člana sta bila vzdržana.
Ad 6. Imenovanje člana Strokovnega sveta UKM
Predsedujoči je napovedal 6. točko dnevnega reda in besedo predal sekretarju ŠS UM.
Klemen Drnovšek je povedal da je članici Strokovnega sveta UKM iz vrst študentov potekel
mandat, zato mora ŠS UM imenovati novega člana.
Na poziv se je prijavila zgolj ena kandidatka, Ina Ülen. Obrazec in motivacijsko pismo sta
bila predložena gradivu.
Katarina Zupančič je izpostavila da kandidatka prihaja z njene fakultete in da je zelo
vestna in zagnana.
Eva Nike Cvikl je dodala da ima kandidatka izkušnje s področja knjižnične dejavnosti.

Predsedujoči je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 6
ŠS UM imenuje Ino Ülen za članico Strokovnega sveta UKM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7. Volitve članov Komisije za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM
Predsedujoči preda besedo sekretarju ŠS UM. Ta pove da je članom Komisije za podelitev
častnih naslovov, priznanj in nagrad potekel mandat, zato mora ŠS UM izvoliti nove člane.
Na poziv se je prijavilo 6 kandidatov, izvoljenih pa bo 5. Kandidati so se predstavili preko
motivacijskega pisma.
Jan Perša je vprašal če so bili kandidati vabljeni na sejo da se predstavijo ŠS UM.
Klemen Drnovšek je povedal da kandidati niso bili posebej vabljeni na sejo, saj bi to še
podaljšalo že tako dolg dnevni red. Z namenom učinkovitejše seje ŠS UM so se kandidati
predstavili preko motivacijskih pisem.
Jan Perša je dodal da člani ŠS UM kandidata veliko lažje spoznajo v kolikor se ustno
predstavi, kot pa le preko motivacijskega pisma.
Po krajši razpravi je predsedujoči povzel vsebino razprave in zagotovil da se bodo v
prihodnje vsi kandidati vabili na sejo z namenom da se tam tudi ustno predstavijo članom
ŠS UM.
Predsedujoči je predlagal imenovanje volilne komisije za potrebe izvedbe volitev s
predlogom naslednjega sklepa:
Sklep 7.1:
ŠS UM imenuje tričlansko volilno komisijo za volitve članov Komisije za podelitev častnih
naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru v naslednji sestavi: Nuša Novak za
predsednico in Matevž Oman ter Sara Beluhan za člana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Po izvedenih volitvah je predsedujoči predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 7.2:
ŠS UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da so za člane Komisije za podelitev častnih
naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru izvoljeni Peter Gračner, Lina Burkeljc
Juras, Patrik Vicman, Sara Mernik in Luka Muršec.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 8. Poročilo NAKVIS

Predsedujoči je povedal da so bili člani in nadomestni člani ŠS UM vabljeni k seznanitvi z
gradivom seje ŠS, in sicer še posebej s Poročilom o podaljšanju akreditacije Univerze v
Mariboru.
Predsedujoči je predstavil nekaj predlogov NAKVIS-a za izboljšavo o katerih je potekala
razprava, prisotni so podali naslednje pobude oz. komentarje:
a) Zagotovitev informacij o odzivih diplomantov:
Blaž Resnik je izpostavil da Alumni klub FE zelo dobro deluje in doda da je kar 93%
diplomantov FE zaposlenih. Poudaril je tudi dobro sodelovanje fakultete z
okoliškimi podjetji.
Martin Vogrin je izpostavil da bi bilo potrebno vzpostaviti sistem za spremljanje
kompetenc diplomantov.
Rok Hržič je dodal da bi lahko zagotovili da se pred diplomo študentu posreduje
obrazec s katerim se vpiše v Alumni klub.
b) Višja mobilnost študentov
Rok Hržič je izpostavil da študentje naj nebi posegali po programih mobilnosti
zaradi nepoznavanja tujega jezika in je predlagal da se na tem področju poskušajo
najti ustrezni ukrepi ki bi mobilnost študentov spodbudili.
Selena Bošnjak je predlagala da se organizirajo delavnice tujega jezika na katerih
bi zainteresirani študenti dopolnili oz. ponovili znanje tujega jezika.
Martin Vogrin je izpostavil da bi bilo dobro da bi se posamezni predmeti izvajali v
tujem jeziku. Ob soglasju študentov na FNM nekatere predmete že izvajajo le v
angleškem jeziku.
Eva Nike Cvikl je dodala da bi lahko poenotili program tujega jezika in ga umestili v
programe vseh fakultet.
Mitja Jalen je predlagal da se organizirajo posebni tečaji za študente ki so
zainteresirani za program ERASMUS.
Selena Bošnjak je dodala da bi morali biti tečaji organizirani za vse študente in ne
le za tiste ki nameravajo oditi na študij v tujino.
Jan Perša je izpostavil, da bi bilo potrebno preventivno preprečiti slabo znanje
angleščine že pred prihodom bodočih študentov na Univerze. Zato predlaga, da ŠS
UM predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da se poveča poudarek
učenja slušnega in ustnega razumevanja angleškega oziroma nemškega jezika v
osnovnih in srednjih šolah v Republiki Sloveniji.
Blaž Resnik je podprl mnenje Jana Perše.
c) Postopek imenovanja prorektorja oz. prodekana za študentska vprašanja
Blaž Resnik je izpostavil da je bila komisija NAKVIS-a v okviru obiska UM najprej na
FE in so že takrat izpostavili vprašanje pristranskosti pri imenovanju prorektorja oz.
prodekana za študentska vprašanja.
Rok Hržič je izpostavil da mora prodekana oz. prorektorja za študentska vprašanja
postaviti organ kateremu predseduje, zato bi moralo biti soglasje ŠS obvezna
predpostavka imenovanja.
d) Nepoznavanje aktualne problematike študentov, podzastopanost izrednih študentov
in tujcev v ŠS
Martin Vogrin je izpostavil da je obveščenost študentov posamezne fakultete
odvisna od prodekanov, saj morajo ti skrbeti za zadostno in ustrezno obveščanje
preko različnih kanalov.
Selena Bošnjak je dodala da če posameznih študentov določena stvar ne zanima jih
tudi dodaten trud ne bo prepričal.
e) Zapiranje in združevanje študijskih programov
Selena Bošnjak je izpostavila skrb po prekomernem združevanju programov, saj so
predavanja z velikim številom študentov veliko manj efektivna kot pa tista, ki
potekajo v manjših skupinah.

Rok Pintar je dodal da je trenutno težko razpravljati saj se ne ve katere programe
se bo zapiralo.
Rok Hržič je izpostavil da je na UM razpisanih skoraj dvakrat toliko programov kot
denimo na Univerzi na Dunaju, ob tem da na Dunaju študira več kot štirikratnik
študentov UM.
Blaž Resnik je izpostavil da je kritično zapiranje programov na manjših fakultetah,
saj naj bi to predstavljalo »umiranje fakultet na obroke«.
f) Težnja po bolj praktično naravnanih programih
Rok Hržič je poudaril da bi v okviru študija morali zagotoviti več praktičnega
usposabljanja na vseh fakultetah.
Po obsežni razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 8.
ŠS UM se seznani s Poročilom o podaljašanju akreditacije Univerze v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 9 Univerzitetni posvet za pripravo Strategije UM 2013-2020
Predsedujoči je prisotne seznanil z Univerzitetnim posvetom za pripravo Strategije UM
2013-2020, ki bo potekal 5.11.2013. Študentski predstavniki bomo v okviru posveta izvedli
posebno delavnico z naslovom »Študenti«, na kateri bomo izoblikovali Strategijo UM za
obdobje 2013-2020. Predsedujoči še doda da so bili na posvet vabljeni študentski
predstavniki, kot tudi zunanji dejavniki. Ker so posamezni člani ŠS UM izpostavili da vabila
niso prejeli, predsedujoči zagotovi da bo vabilo še enkrat razposlano na naslove
prodekanov in članov ter nadomestnih članov ŠS UM.
Po podanem poročilu je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 9
ŠS UM se seznani s programom in vsebino univerzitetnega posveta za pripravo "Strategije
UM 2013-2020".
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 10 Stalne delovne komisije ŠS UM
Predsedujoči je povedal da je bil zaradi poteka mandata izdan poziv za vodjo Stalne
delovne komisije za študijsko dejavnost UM, na katerega se je prijavila zgolj ena
kandidatka, in sicer Eva Nike Cvikl.
Predsedujoči je dal besedo kandidatki, ki se je na kratko predstavila.
Aja Lovrec je izpostavila da pozna delo kandidatke in da ga priznava, se bo pa vzdržala pri
glasovanju o finančni nagradi, saj podpira stališče da morajo študentje funkcionarji svoje
delo opravljati za dobro študentov, in da je to delo samo po sebi častno.
Po krajši razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednja sklepa:

Sklep 10.1
ŠS UM imenuje Evo Nike Cvikl za vodjo Stalne delovne komisije za študijsko dejavnost ŠS
UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 10.2
ŠS UM nameni vodji Stalne delovne komisije za študijsko dejavnost ŠS UM mesečno plačilo v
višini 100 EUR.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi ZA in 1 vzdržanim glasom.
Predsedujoči je besedo predal Katarini Zupančič, vodji Stalne delovne komisije za socialne
zadeve ŠS UM, ki je predstavila delo komisije v preteklem mesecu. Izpostavila je, da je
bila v okviru prireditve »Gremo na prvi rok« izvedena humanitarna akcija »Študenti za
študente« s katero bo ŠS UM dodelil denarno pomoč petim socialno šibkim študentom UM.
V izvajanju je tudi projekt »Simbioza«, v pripravi pa so krvodajalske akcije in zbiranje
sladkarij v predbožičnem času.
Po podanem poročilu je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 10.3
ŠS UM se seznami s poročilom Stalne delovne komisije za socialne zadeve ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 11 Poročilo o sprejetih akcijskih načrtih za odpravljanje ovir za študente invalide
Predsedujoči je predal besedo Janji Deutschmann, bivši sekretarki ŠS UM, ki je podala
poročilo o sprejetih akcijskih načrtih za odpravljanje ovir za študente invalide.
Rok Hržič je dodal da naj člani ŠS UM pozovejo svoje članice v kolikor le-te akcijskih
načrtov še niso posredovale.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 11
ŠS UM se seznani s poročilom o sprejetih akcijskih načrtih za odpravljanje ovir za študente
invalide.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 12 Imenovanje Komisije za potrebe razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom
UM
Predsedujoči je povedal da mora ŠS UM na podlagi in za potrebe razpisa za dodelitev
denarne pomoči študentom UM imenovati posebno komisijo. Predlagal je člane komisije in
na glasovanje dal naslednji sklep:

Sklep 12
ŠS UM imenuje posebno komisijo za potrebe Razpisa za dodelitev denarne pomoči
študentom Univerze v Mariboru v sestavi: Rok Hržič, Janja Žerak, Katarina Zupančič,
Klemen Drnovšek in Katja Ramšak.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 13 Volitve v Študentske svete članic UM
Predsedujoči je besedo predal Evi Nike Cvikl, predsednici študentske volilne komisije UM,
ki je predstavila pomembnejše datume ki jih določa Sklep o razpisu volitev v ŠS članic UM.
Predsedujoči je po predstavitvi dal na glasovanje naslednja sklepa:
Sklep 13.1
ŠS UM odobri plačilo za delo v višini 4€/h za predsednika in 3,5€/h za člane volilne
komisije članic.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 13.2
ŠS UM odobri povračilo potnih stroškov članom študentske volilne komisije članic, ki
nastanejo zaradi izvrševanja Sklepa o razpisu volitev v študentske svete članic UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 14 Pobude in predlogi
Jan Perša je predlagal, da se sistem sekretarstva na ŠS članic obravnava kot redna praksa s
plačanim nadomestilom za uspešno opravljeno delo.
Predsedujoči se je zavezal, da bo na naslednjem Kolegiju prodekanov predstavil pobudo,
ter da bo v soglasju s prodekani študenti skušal najti ugodno rešitev.
Predsedujoči je prisotne seznanil s predlaganim terminskim planom sej ŠS UM do poteka
mandata trenutnim članom in nadomestnim članom ŠS UM.
Ker razprave ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 14
ŠS UM potrdi predlagani terminski plan sej ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 15 Razno
Pod točko razno, je predsedujoči predstavil projekt »Demola«.
Po opravljeni razpravi, je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 15.1
ŠS UM se seznani s projektom Demola.

Predsedujoči prisotne seznani s predlogom o delovanju Univerzitetnega študentskega
gledališča Univerze v Mariboru. Besedo preda članom gledališke skupine.
Člani gledališke skupine izpostavijo da delujejo že 2 leti pod mentorstvom Iztoka Bevka, ki
je svoje delo opravljal brezplačno. Do sedaj so bili prepuščeni sami sebi in si v prihodnje
želijo podpore UM, saj so imeli v preteklosti precej težav z izvedbo vaj. Povedo da bi
univerza morala imeti gledališko skupino.
Janja Deutschmann pove da je bila prisotna na predstavi gledališke skupine, ki je bila
odigrana v čitalnici »ČUK«. Pove da člani skupine zelo zavzeto in dobro opravljajo svoje
delo, svoje komentarje pa utemelji z izkušnjami na igralskem področju.
Rok Hržič pove da se je seznanil z gradivom in da zelo podpira delo gledališke skupine.
Doda, da se mu zdi podan predlog s strani gledališče skupine sporen predvsem v višini
honorarja mentorja skupini. ŠS UM skupini lahko pomaga preko zagotovitve prostorov,
promocije, podpore in tudi preko manjših finančnih donacij, vsekakor pa ŠS UM nima
zadosti sredstev za kritje honorarja mentorja skupine, saj bi mentor gledališke skupine ŠS
UM ob upoštevanju davka stal okrog 750€ mesečno.
Ob 16.10. Selena Bošnjak zapusti sejo.
Rok Hržič predlaga da se ŠS seznani s predlogom gledališke skupine. Sam se zaveže da bo
do naslednje seje izoblikoval predlog sodelovanja med gledališko skupino in ŠS UM, o
katerem bo ŠS UM tudi odločal.
Po opravljeni razpravi predsedujoči da na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 15.2
ŠS UM se seznani s predlogom o delovanju Univerzitetnega študentskega gledališča
Univerze v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.
prorektor za študentska vprašanja Univerze v Mariboru,
Rok Hržič, l.r.

