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ZAPISNIK
14. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 13. 10. 2015
Prisotni člani ŠSUM: Timotej Horvat (FKBV), Tadej Jalšovec (MF), Luka Kolar (EPF), Luka Muršec (FGPA),
Nuša Novak (PeF), Patric Rajšp (FZV), Anže Zaletel (FVV)
Prisotni namestniki članov ŠSUM: Pia Prebevšek (FERI), Julija Visočnik (EPF), Petra Perpar (FOV), Miha
Vrbnjak (PeF), Damjan Vetrih Lapornik (FE)
Predsedujoča ŠSUM: v. d. prorektorja za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Matej Matic Murenc (EPF), Janja Hozner (FNM), Matija Šenveter (FKBV), Sanja Potrč
(FKKT), Lučka Lorber, prorektorica za razvoj kakovosti na UM, Tomi Špindler (FT), Tilen Markun (FOV),
Tina Pivec (FF), Eva Nike Cvikl (MF), Adrijana Kos (EPF)

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 14. redne seje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane in ugotovila, da smo sklepčni.
Predstavila je predlagani dnevni red in predlagala sprejem predlaganega dnevnega reda. Odprla je
razpravo.
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 14. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje ŠS UM
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM
5. Kakovost na Univerzi v Mariboru
6. Imenovanje sekretarja ŠS UM
7. Imenovanje članov komisij za študijske in socialne zadeve
8. Plačilo dela v volilnih organih
9. Pobude in predlogi
10. Razno
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Ker razprave ni bilo, je dala na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 1
ŠS UM potrdi predlagan dnevni red 14. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Potrditev zapisnik 13. 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 13. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Predsedujoča je povedala, da so neizvršenih sklepov ŠS UM ni bilo. Povedala je, da so bili izglasovani
študentje za komisije Senata UM posredovani naprej in da so bili tudi potrjeni v komisije s Senata UM
s strani Senata UM. Prav tako so bili v podpis posredovani aneksi Dodatnega poziva za sofinanciranje
ŠS članic.
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 Senata Univerze v Mariboru, Komisije za
kakovost Senata UM in Habilitacijske komisije Senata UM.
Suzana Bračič, članica Komisije za kakovost Senata UM je poročala o konstitutivni seji Komisije za
kakovost Senata UM, kjer so poročali o preteklem delu, predstavili načrt dela komisije v prihodnje,
govorili so o notranji institucionalni evalvaciji Fakultete za turizem, o aktivnostih NAKVIS-a, prav tako
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so govorili tudi o Erevanskem komunikeju, v skladu s katerim so se zavezali k spodbujanju kakovosti in
pomena učenja, zaposljivosti diplomantov ipd.
Tina Pivec je poročala o konsitutivni seji Habilitacijske komisije Senata UM, kjer je bilo ob izdaji soglasja
k izvolitvi v naziv, največ govora o pojavu plenilskih revij in kako bi to preprečili.
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. Kakovost na Univerzi v Mariboru
Pri točki Kakovost na Univerzi v Mariboru je predsedujoča besedo podala prorektorici za razvoj
kakovosti na UM, izr. prof. dr. Lučki Lorber. Prorektorica za razvoj kakovosti na UM je seznanila člane
ŠS UM s kakovostjo na Univerzi v Mariboru, o področjih delovanja Komisije za kakovost univerze Senata
UM, prav tako je predstavila center za razvoj kakovosti, pomen samoevalvacijskih poročil, pomen
delovanja v mednarodnem okolju, ki prav tako vpliva na kakovost na Univerzi v Mariboru. Prorektorica
je predstavila tudi delovanje Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo, ki se ukvarja z
etičnim kodeksom ter z osebnim in profesionalnim razvojem zaposlenih in študentov na Univerzi v
Mariboru.
Prorektorica je poročala tudi o Erevanskem komunikeju, v katerem se vsi podpisniki zavezujejo h
kakovosti učenja in poučevanja, povezavi izobraževanja in potencialnih delodajalcev, k razvoju sistema
odprte družbe, povezovanju znanstvenoraziskovalnega dela s pedagoškim delom. Prav tako pa je
beseda stekla tudi o internacionalizaciji.
Predsedujoča je prisotne pozvala k razpravi. Ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega
sklepa:
Sklep 5
ŠS UM se seznani z Erevanskim komunikejem.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoča je povedala, da je pred časom člane ŠS UM in prodekane za študentska vprašanja članic
UM pozvala h kandidiranju za predstavnika študentov v delovni komisiji TDOUM za področje
»Ozelenimo mesta in univerzo« in za področje »Telesna aktivnost in trajnostna mobilnost«.
Za ti dve mesti predstavnikov študentov sta se javila dva študenta Fakultete za gradbeništvo, prometno
inženirstvo in arhitekturo, Matic Kašnik in Miha Kodrič. Član ŠS UM, Luka Muršec, ki prihaja iz FGPA, je
povedal, da sta oba aktivna študentska predstavnika in da misli, da bosta delo dobro opravljala.
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Predsedujoča je prisotne pozvala k razpravi. Ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjih dveh
sklepov:
Sklep 5.1
ŠS UM imenuje Matica Kašnika kot predstavnika študentov v delovni komisiji TDOUM za področje
"Ozelenimo mesta in univerzo".

Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 5.2

ŠS UM imenuje Miho Kodriča kot predstavnika študentov v delovni komisiji TDOUM za
področje "Telesna aktivnost in trajnostna mobilnost".
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6. Imenovanje sekretarja ŠS UM
Predsedujoča je povedala, da je ŠS UM prejel odstopno izjavo Klemna Drnovška, dosedanjega
sekretarja ŠS UM. V.d. prorektorja za študentska vprašanja se mu je za ves trud in zagnanost zahvalila.
Po tem je povedala, da se je odprlo novo mesto za sekretarja ŠS UM. Za novo kandidatko je predlagala
študentko Filozofske fakultete, Tino Pivec, ki je do sedaj že dva meseca pomagala v študentski pisarni.
Tino Pivec so predlagali tudi Timotej Horvat, Pia Prebevšek in Patric Rajšp.
Za tem se je kandidatka za sekretarko ŠS UM, Tina Pivec, predstavila ŠS UM in ostalim prisotnim. Za
tem je sledila diskusija z vprašanji za kandidatko.
Po diskusiji je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjih treh sklepov:
Sklep 6
ŠS UM se seznani z odstopno izjavo dosedanjega sekretarja ŠS UM, Klemna Drnovška.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 6.1
ŠS UM imenuje študentko Filozofske fakultete, Tino Pivec za sekretarko Študentskega sveta Univerze
v Mariboru.
ZA: 9

PROTI: 0

VZDRŽAN: 2
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Sklep 6.2
ŠS UM nameni sekretarju Študentskega sveta Univerze v Mariboru mesečno plačilo v višini 500 EUR.
ZA: 9

PROTI: 0

VZDRŽAN: 2

Ad 7. Stalne delovne komisije
Predsedujoča je članom predstavila stalne delovne komisije ŠS UM in povedala, da je pred časom
študente pozvala h kandidiranju za člane komisij. Povedala je, da je prejela kandidaturo za predsednika
in za člane Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM ter kandidaturo za predsednico Stalne
delovne komisije za socialne zadeve ŠS UM.
Predsedujoča je predala besedo kandidatom, ki so bili na seji prisotni. Kandidat za predsednika Stalne
delovne komisije za študijske zadeve Tadej Jalšovec je predstavil svojo vizijo dela v tej komisiji in vizijo
sprememb na študijskem področju.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je na glasovanje dala naslednje sklepe:
Sklep 7
ŠS UM imenuje Tadeja Jalšovca za predsednika in Suzano Bračič ter Gregorja Nikolića za člane stalne
delovne komisije za študijske zadeve.
ZA: 10

PROTI: 0

VZDRŽAN: 1

Sklep 7.1
ŠS UM imenuje Špelo Mlakar za predsednico stalne delovne komisije za socialne zadeve.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 7.2
ŠS UM nameni predsednikoma stalnih delnih komisij plačilo v višini 6 EUR/h bruto.
ZA: 8

PROTI: 0

VZDRŽAN: 2

Ad 8. Plačilo dela v volilnih organih

Predsedujoča je predala besedo Janji Žerak Vuk, ki je povedala, da že poteka oddaja kandidatur za
volitve v ŠS članic in nadomestne volitve v ŠS UM, kar pomeni, da bodo študentske volilne komisije
članic opravljale veliko dela.
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Predsedujoča je odprla razpravo.
Ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 8
ŠS UM odobri plačilo za delo v višini 5,5 €/h bruto za predsednika in 4,5 €/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, ki nastanejo zaradi
izvrševanja Sklepa o razpisu volitev v študentske svete članic UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 9. Pobude in predlogi

Pod točko »Pobude in predlogi« je prodekan za študentska vprašanja FOV, Tilen Markun, izpostavil, na
pomembnost mnenj študentov in tega, da je pomembno, da se mnenje, ki je v neskladju z ostalimi
mnenji, izpostavi.

Ad 10. Razno
Pod točko »Razno« je predsedujoča zbranim povedala, da smo dobili kandidature za člane iz vrst
študentov za Strokovni svet UKM in za Komisijo za knjižnični sistem UM. V.d. prorektorja za študentska
vprašanja je povedala, da se je na poziv za oba organa odzvala ena kandidatka. Ta kandidatka je Nina
Bezjak.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predsedujoča predlagala sprejem naslednjih
dveh sklepov:
Sklep 10
ŠS UM imenuje Nino Bezjak za člana Strokovnega sveta UKM za mandatno dobo od 16. 10. 2015 do 15.
10. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Sklep 10.1
ŠS UM imenuje Nino Bezjak za članico Komisije za knjižnični sistem UKM za mandatno obdobje od 13.
10. 2015 do 21. 6. 2016.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Pod točko »Razno« je predsednica Debatnega društva UM, Eva Nike Cvikl, predstavila delovanje
društva in možnost včlanitve študentov.

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