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ZAPISNIK
13. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 3. 9. 2015
Prisotni člani ŠSUM: Timotej Horvat (FKBV), Sanja Potrč (FKKT), Tadej Jalšovec (MF), , Sandra Gobec
(PF), Luka Muršec (FGPA), Patric Rajšp (FZV), Anže Zaletel (FVV), Tina Pivec (FF), Sašo Sklamba (FE),
Alen Krošelj (FE)
Prisotni namestniki članov ŠSUM: Pia Prebevšek (FERI), Andrej Černi (FZV), Julija Visočnik (EPF), Miha
Vrbnjak (PeF), Tadej Emeršič (FNM)
Predsedujoča ŠSUM: v. d. prorektorja za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Klemen Drnovšek (PF), Gregor Nikolič (FERI), Katja Kebrič (PF), Jožica Vohar (FT), Matej
Matic Murenc (EPF), Matija Šenveter (FKBV), Patricija Lunežnik (FVV), Jan Gumilar (MF), Rok Končnik
(MF), Tilen Markun (FOV), Suzana Bračič (MF), Primož Šajher (UM), Janja Žerak Vuk (UM), Janez Šivic
(MF), Teodor Trojner (MF)

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 13. redne seje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane in ugotovila, da smo sklepčni.
Predstavila je predlagani dnevni red in predlagala spremembo vrstnega reda točk, in sicer da bi točko
Predlog sprememb ZViS uvrstili pred 5. točko. Odprla je razpravo.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 13. redne seje ŠSUM
2. Potrditev zapisnik 12. redne seje ŠSUM in zapisnik 7. korespondenčne seje ŠSUM
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM
5. Predlog spremembe ZViS
6. Podaja predloga imenovanja Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru rektorju
Univerze v Mariboru
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7. Predlog razdelitve sredstev po pozivu KIDŠ po dodatnem pozivu za leto 2015
8. Podaja predlogov za imenovanje študentskih predstavnikov UM
9. Potrditev vsebine Razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM ter imenovanje
komisije za potrebe razpisa
10. Volitve predstavnikov študentov
11. Pobude in predlogi
12. Razno
Ker razprave ni bilo, je dala na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 1
ŠS UM potrdi predlagan dnevni red 13. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Potrditev zapisnik 12. redne seje ŠS UM in zapisnik 7. korespondenčne 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 12. redne seje ŠS UM in zapisnik 7. korespondenčne 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 so bile v vmesnem času seje Upravnega odbora Univerze v Mariboru,
Senata Univerze v Mariboru, Komisije za podiplomski in dodiplomski študij Senata UM.
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Klemen Drnovšek kot član Upravnega odbora UM je povedal, da je bila v vmesnem času ena redna seja
in dve korespondenčni seji, ki sta se nanašali na zaposlitve in spremembe pravilnikov.
Članica Senata UM Tina Pivec je poročala o sejah Senata UM. V vmesnem času sta bili konstitutivna
seja Senata UM, kjer je bilo podano predhodno mnenje Senata UM k imenovanju prorektorjev Univerze
v Mariboru, na seji so bile tudi standardne točke, kot so izvolitve v nazive in dovoljenja za opravljanje
pedagoškega dela. V tem času je bila izvedena tudi 2. redna seja, kjer so bile potrjene standardne stvari
– od ponovne akreditacije študijskih programov, potrditev sprememb študijskih programov, sprejem
predlogov za podelitve častnih naslovov, priznanj in nagrad UM, soglasja k izvolitvam v nazive,
izpostavljena pa je bila tudi problematika glede zaščite zaposlenih.
Predsedujoča ŠS UM, Maja Žibert, je predstavila dogajanje na Komisiji za podiplomski študij in Komisiji
za dodiplomski študij Senata UM, kjer so pregledali reakreditacije programov.
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.
Ad 5. Predlog spremembe ZViS
Predsedujoča je povedala, da je s strani prorektorice za študijske zadeve Nataše Vaupotič prejela
predlog spremembe ZViS, ki ga je na seji tudi predstavila. Prorektorica za študijske zadeve je povedala,
da vedno več študentov zanima, zakaj so kaznovani za napačne odločitve glede izbire študijskega
programa. Ideja spremembe ZViS je ta, da bi se lahko vsak po rednem študiju, ko izkoristi vse možnosti
prepisa, vpisal tudi na izredni študij neomejeno. Po vseh vpisnih rokih namreč ostajajo še vedno prosta
mesta in ti študentje bi lahko plačali za to, da bi se lahko vpisali na ta prosa mesta. Predlog spremembe
ZViS je ta, da bi se lahko na nezapolnjena mesta po vseh vpisnih rokih, vpisali izredni študentje, ki bi
svoj študij plačali, prednost pa bi še vedno imeli redni študentje.
Po predstavljeni vsebini spremembe ZViS-a se je odprla razprava. Suzano Bračič je zanimalo, ali bi bilo
možno, da bi se vpisala vzporedno in tako plačala šolnino? Gospa Nataša Vaupotič ji je odgovorila, da
mora fakulteta podati soglasje, da se lahko vzporedno študira. Problem pri vzporednem študiju je
namreč ta, da so vpisna mesta za vzporedni študij načrtovana in da ne bodo plačljiva, vendar v zadnjem
letu ni bilo mogoče vzporedno študirati.
Gregorja Nikoliča je zanimalo, kakšna je selekcija pri izbiri kandidatov, torej kakšni so kriteriji za vpis.
Gospa Nataša Vaupotič je odgovorila, da imajo absolutno prednost redni študentje. Prav tako pa bi naj
po istih kriterijih kot so razvrščali redne študente, naj razvrščali tudi izredne študente. Merilo bi tako
naj bila predhodna izobrazba.
Tadeja Jalšovca je zanimalo, kaj se zgodi v primeru, da nekdo obstane v 3. letniku starega programa?
Gospa Nataša Vaupotič je povedala, da se mora vpisati v 1. letnik, vendar se mu kasneje lahko priznajo
obveznosti in se tako prepiše v 3. letnik.
Tino Pivec je zanimalo, ali se lahko kasneje takšni študentje tudi prepišejo na redno, tako kot je bila do
sedaj praksa pri izrednih študentih.
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Gospa Nataša Vaupotič je povedala, da to ni možno, saj so vse možnosti glede rednega vpisa že izpolnili.
Suzana Bračič je izpostavila še problematiko tega, da bodo študentje še vedno ostali brez želenega
študija, saj se pri njih na Medicinski fakulteti UM v vseh vpisnih rokih mesta zapolnijo. Kaj naj torej v
tem primeru storijo študentje, ki bi se radi vpisali na želeni program, torej medicino pa jim to ni
omogočeno?
Gospa Nataša Vaupotič se je strinjala, da je to na Medicinski fakulteti težje izvesti, saj so mesta vedno
hitro zapolnjena, vendar imajo študentje še vedno možnost zamenjati študijski program, kjer so še
ostala prosta vpisna mesta na ostalih fakultetah. Osnovna ideja je namreč ta, da se nekdo, ki je izkoristil
že vse možnosti glede rednega študija, vpiše na prosta mesta, ki so ostala po fakultetah in si plača
študij.
Tadej Jalšovec je opozoril še na primer študentov, ki do sedaj niso imeli možnosti zaključiti študijskega
programa in še niso študirali po bolonjskem programu. Njegov predlog je ta, da bi nekako morali najti
rešitev in jim dati priložnost, da zaključijo svoj program, saj sprememba študijskega programa ni bila
njihova krivda.
Gospa Nataša Vaupotič je povedala, da ne moremo vsem omogočiti tega, da zaključijo želen študij, če
tega niso storili v za to predvidenem roku.
Gospa Nataša Vaupotič je opozorila še na druge spremembe, ki jih prinaša Predlog spremembe ZViS,
saj je ena od teh sprememb tudi ta, da se študentom, ki končujejo 1. stopnjo, podaljša status študenta.
Predsedujoča je prisotne pozvala, če se s tem strinjajo. Tako je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5
ŠS UM predlaga spremembi Zakona o visokem šolstvu (ZViS), in sicer:
- Predlog 1:
Kandidati, ki so v skladu z ZVIS izkoristili pravico do brezplačnega študija v RS ali se želijo vpisati
kot diplomanti, se lahko v 2. ali v 3. prijavnem roku prijavijo na razpisna mesta za vpis na redni
študij na študijske programe 1. stopnje in enovite magistrske študijske programe. V primeru,
da so sprejeti, za študij plačajo šolnino v višini, kot jo visokošolski zavod določi za državljane RS
za izredni študij in za tujce, ki v RS plačujejo šolnino. V primeru omejitve vpisa imajo prednost
pri izbiri kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za brezplačni študij.
- Predlog 2:
Kandidati, ki so v skladu z ZVIS izkoristili pravico do brezplačnega študija v RS, se lahko v 2.
prijavnem roku prijavijo na razpisna mesta za vpis na redni študij na študijske programe 2.
stopnje. V primeru, da so sprejeti, za študij plačajo šolnino v višini, kot jo visokošolski zavod
določi za državljane RS za izredni študij in za tujce, ki v RS plačujejo šolnino. V primeru omejitve
vpisa imajo prednost pri izbiri kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za brezplačni študij.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6. Podaja predloga imenovanja Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru rektorju
Univerze v Mariboru
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Predsedujoča je povedala, da je ŠS UM s strani strokovnih služb rektorata UM prejel poziv k podaji
predlogov za imenovanje Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru rektorju Univerze v
Mariboru. Na predlog ŠS UM bo rektor imenoval enega predsednika in štiri člane komisije. Mandat
komisije je dve leti. Povedala je, da se je na poziv odzvalo 5 študentov. Njihove kandidature pa 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.
Edina od študentov, ki so kandidirali v komisijo, je bila Tina Pivec, ki je kandidirala za predsednico
komisije. Na željo prisotnih se je predstavila in povedala, zakaj je oddala kandidaturo ter zakaj bi bila
prav ona primerna, da zasede mesto predsednice ŠVK UM.
Po diskusiji je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 6
ŠS UM rektorju predlaga imenovanje Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru v naslednji
sestavi: Tino Pivec kot predsednico ter Stašo Čurman, Blaža Denka, Polono Kociper in Špelo Mar kot
člane.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7. Predlog razdelitve sredstev po pozivu KIDŠ po dodatnem pozivu za leto 2015
Predsedujoča je povedala, da je bil 14. avgusta objavljen dodatni poziv z sofinanciranje ŠS članic UM.
Prodekani za študentska vprašanja so imeli skupaj s člani ŠS čas do 28. avgusta do 12. ure, da so oddali
vlogo za dodatni poziv. Za tem se je KIDŠ sestala na seji in je pregledala prispele vloge ter razdelila
kvoto denarja, ki je namenjena dodatnemu pozivu. Na kolegiju prodekanov je o razdelitvi sredstev že
tekla beseda. Predsedujoča je pozvala Timoteja Horvata, da razloži merila in ključ, po katerem je KIDŠ
razdelila 15.000 evrov, ki so temu namenjeni.
Timotej Horvat je povedal, da se je na poziv prijavilo deset fakultet, komisija pa je imela na razpolago
15.000 evrov. KIDŠ se je odločil, da bodo sofinancirali 26 projektov, razdelitev sredstev pa je potekala
tako, da so projekte ocenjevali po določenih postavkah in so se kasneje na podlagi točk, ki jih je projekt
dosegel, odločili za sofinanciranje najboljših projektov. Točke so se štele glede na predhodna poročila
in glede na prijavo projekta.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je na glasovanje dala naslednji sklep:
Sklep 7
ŠS UM potrdi predlog razdelitve sredstev Komisije za interesno dejavnost študentov na podlagi Poziva
za dodatno sofinanciranje izvajanja programa interesnih dejavnosti študentskih svetov članic v letu
2015.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8. Podaja predlogov za imenovanje študentskih predstavnikov UM
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Predsedujoča je povedala, da je ŠS UM s strani strokovnih služb rektorata UM prejel poziv za podajo
predlogov za imenovanje študentskih predstavnikov v komisije Senata UM, saj je dosedanjim članom
iz vrst študentov potekel mandat. Mandatna doba članov stalnih komisij Senata UM traja štiri leta,
mandat članov iz vrst študentov pa traja dve leti. ŠS UM mora v imenovanje predlagati nove člane v
naslednje komisije: Habilitacijska komisija Senata UM, Komisija za dodiplomski študij Senata UM,
Komisija za podiplomski študij Senata UM, Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
Senata UM, Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve Senata UM in Komisija za ocenjevanje
kakovosti univerze Senata UM.
Prav tako se je iztekel mandat študentov v Komisiji za podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM, zato
smo hkrati objavili razpis tudi za to komisijo.
Rok za oddajo kandidatur smo morali zaradi premajhne prijave v prvem pozivu za kandidiranje
podaljšati do 14. Avgusta, do takrat pa smo zbrali zadostno število kandidatur.
Predsedujoča je povedala, da so v gradivu za sejo zbrane vse kandidature in motivacijska pisma
kandidatov. Povedala je, da morajo člani ŠS UM za vsako komisijo izbrati pet študentov, za Komisijo za
ocenjevanje kakovosti univerze Senata UM pa sedem študentov. Predsedujoča je povedala, da je
odločitev njihova, vendar je zbrane tudi opozorila, da so nekateri študentje kandidirali v več različnih
komisij in da bi bilo prav, da damo možnost čim večjemu številu študentov, da se izkažejo.
Predsedujoča je povedala, da lahko predloge za člane iz vrst študentov za Komisije Senata UM izberejo
z navadnim glasovanjem, medtem ko morajo za člane Komisije za podeljevanje častnih naslovov in
nagrad izpeljati volitve.
Suzana Bračič je izpostavila, da so se nekateri študentje, ki so kandidirali udeležili seje, zato bi bilo
smiselno, da se zbranim tudi predstavijo.
Prvi izmed njih se je predstavil Rok Končnik, študent MF UM, ki je kandidiral v Komisijo za
znanstvenoraziskovalne zadeve Senata UM. Povedal je, da je bil aktiven v večih projektih, tudi v
projektih Po kreativni poti do znanja, prav tako pa je seznanjen s problematiko, s katero se študentje
na tem področju srečujejo. Naslednji se je predstavil jan Gumilar, ki je študent MF UM in je kandidiral
v Komisijo za dodiplomski študij Senata UM. Povedal je, da ga tovrstno delo zanima in da se mu zdi
sodelovanje v tej komisiji odlična priložnost za oblikovanje študija na univerzi. Izpostavil je, da je bil
aktiven v delovni komisiji ŠS MF in da je tudi sam študent demonstrator. Naslednji se je predstavil Janez
Šivic, ki je študent MF UM, ki je kandidiral v Habilitacijsko komisijo Senata UM. Naslednji se je predstavil
Teodor Trojner, prav tako študent MF UM, ki je kandidiral v Komisijo za ocenjevanje kakovosti univerze
Senata UM.
Klemen Drnovšek je povedal, da se mora pred pričetkom postopka volitev izbrati tudi volilno komisijo.
V njej so lahko člani ŠS UM, ki ne kandidirajo v komisijo. Predsedujoča je zbrane člane pozvala, da
sodelujejo v volilni komisiji.
Sklep 8.1
ŠS UM za potrebe izvedbe volitev članov Komisije za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad
UM imenuje volilno komisijo v naslednji sestavi: Tadeja Jalšovca za predsednika in Pio Prebevšek ter
Saša Sklambo za člana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Janja Žerak Vuk iz študentske pisarne je izpostavila, da je strokovna služba preverjala tudi statuse
študentov, ki so kandidirali. Izkazalo se je, da so v tem času nekateri študentje izgubili status študenta
zaradi zaključka študija. Izpostavila je, da so zato ti študentje med gradivom, vendar za njih ne morejo
glasovati.
Sanja Potrč je izpostavila študentko FKKT, Tajo Žitek, ki je kandidirala, vendar žal ne bo napredovala.
Klemen Drnovšek je povedal, da je najboljše, da preko glasovnic izberejo predloge za člane iz vrst
študentov. Povedal je, da morajo pri vsaki komisiji izbrati do pet študentov, le pri Komisiji za
ocenjevanje kakovosti univerze do sedem študentov. Pri tej komisijo bodo predlagani tisti, ki prejmejo
več kot polovico glasov.
Predsedujoča je predlagala, da zbrani kar pričnejo z glasovanjem.
Po končanem glasovanju je predsednik volilne komisije Tadej Jalšovec poročal o izidih. Povedal je, da
so največ glasov prejeli naslednji študentje: Tadej Matičko, Matija Šenveter, Matija Primec, Tina Pivec
in Jožica Lebar.
Primož Šajher in Janja Žerak sta v tem času preštela glasove za druge komisije in sta o rezultatih tudi
poročala.
Predsedujoča je tako na glasovanje podala naslednje sklepe:
Sklep 8.2
ŠS UM predlaga Stašo Čurman, Suzano Bračič, Sanjo Potrč, Tino Pivec in Katjo Kebrič za članice
Habilitacijske komisije Senata UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 8.3
ŠS UM predlaga Jana Gumilarja, Katarino Barbaro Krnjak, Moniko Strauss, Nika Bračiča in Špelo Matavž
za člane Komisije za dodiplomski študij Senata UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 8.4
ŠS UM predlaga Jožico Lebar, Kajo Sel, Moniko Sobočan, Suzano Bračič, Jureta Lebariča in Teodorja
Trojnerja za člane Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 8.5
ŠS UM predlaga Jasmino Živič, Jožico Lebar, Katjo Čuš, Marka Drobnjaka in Žana Mlakarja za člane
Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Senata UM.

7/9

Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 8.6
ŠS UM predlaga Jožico Lebar, Sanjo Ozimič, Katjo Čuš, Stašo Čurman in Tino Pivec za članice Komisije
za podiplomski študij Senata UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 8.7
ŠS UM predlaga Domena Paula, Jureta Lebariča, Marka Rajha, Marka Šterka in Roka Končnika za člane
Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 8.8
ŠS UM izvoli Tadeja Matička, Matijo Šenvetra, Matijo Primca, Tino Pivec in Jožico Lebar za člane
Komisije za podeljevanje častnih naslovov, priznanj in nagrad UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 9. Potrditev vsebine Razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM ter imenovanje
komisije za potrebe razpisa

Predsedujoča je povedala, da je ŠS UM na prejšnji seji sprejel sklep, da se projekt Gremo na prvi rok
izvede kot v prejšnjih letih. V lanskem letu se je kot zelo dobra in pozitivna izkušnja izkazala
humanitarna akcija, kjer se je celoten denar od prodanih vstopnic namenil študentom v socialni stiski.
V ta namen se je tudi letos pripravil razpis za dodelitev denarne pomoči študentom UM. Za pregled
vseh kandidatur študentov, ki se javijo na razpis, mora biti imenovana tudi komisija za pregled
kandidatur.
Predsedujoča je predlagala, da so v tej komisiji Maja Žibert kot v.d. prorektorice za študentska
vprašanja UM, Janja Žerak Vuk kot predstavnica strokovne službe UM, Katja Ramšak kot predstavnica
strokovne službe UM, ki bo lahko zadevo preučila iz pravnega vidika in Klemen Drnovšek.
Predsedujoča je nato zbrane pozvala k razpravi.
Ker razprave ni bilo, je dala na glasovanje naslednje sklepe:
Sklep 9.1
ŠS UM potrdi vsebino Razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM 2015.
Sklep 9.2
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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), Špela Mlakar
in Klemen Drnovšek.
Sklepi so bili soglasno sprejeti.
Ad 9. Pobude in predlogi

Pod točko »Pobude in predlogi« je član ŠS UM Tadej Jalšovec povedal, da Služba za mednarodne
izmenjave še vedno ni izdala razpisa za mednarodno praktično usposabljanje.
Klemen Drnovšek je izpostavil, da bi bilo dobro, da bi jih pozvali kot Študentski svet Univerze v
Mariboru.
Tadej Jalšovec se je strinjal s tem in povedal, da bo pripravil kratek sestavek o tej tematiki.

Ad 10. Razno
Pod točko »Razno« je predsedujoča zbrane opozorila na problematiko, ki se je v času senatnih počitnic
pojavila na Ekonomsko-poslovni fakulteti. Besedo je predala prodekanu za študentska vprašanja
Mateju Maticu Murencu, ki je povzel, kaj se je dogajalo na fakulteti in povedal, da je Akademski zbor
EPF UM dekana EPF pozval k odstopu.
Predsedujoča je povedala, da je bilo v tem času veliko medijskega pritiska tako na prodekana študenta
EPF, kot tudi na v.d. prorektorico, predvsem zaradi tega, ker se kot predstavniki študentov v tem
primeru niso javno oglasili. Predsedujoča je vprašala, ali se zdi članom ŠS UM primerno, da bi podali
izjavo za medije.
Matej Matic Murenc je povedal, da so študentje EPF študentsko mnenje izrazili na Akademskem zboru
EPF.

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