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Maribor, 19. december 2013

ZAPISNIK
15. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 18.12.2013
Prisotni člani ŠSUM: Gregor Nikolič (FERI), Benjamin Kozole (FKBV), Selena Bošnjak
(FKKT), Polona Podlesnik (PF), Nuša Novak (PeF), Matevž Oman (FOV), Eva Zorko (FF), Vito
Šimonka (FNM), Blaž Resnik (FE), Sara Beluhan (FT)
Prisotni namestni člani ŠSUM: Bojan Klavžar (ŠD), Mitja jelen (FS), Jalen Plut (FL), Tea
Markotić (EPF)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja UM Rok Hržič
Ostali prisotni: Borut Slabe (FOV), Aja Lovrec (FF), Martin Vogrin (FNM), Alen Kohne (FS),
Alenka Platovšek (PF), Rok Pintar (FOV), Maja Žibert (FT), Klemen Grobin (FL)
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 15. 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 15. redne seje ŠS UM. Predlagal je, da se zaradi prošnje Eve Nike
Cvikl točka 9 dnevnega reda (Stalne delovne komisije) prestavi za točko 4. Predlagal je
naslednji dnevni red in odprl razpravo.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 15. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 14. redne seje ŠS UM in zapisnikov korespondenčnih sej ŠS UM z dne
27.11.2013 in 11.12.2013.
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in Komisij Senata UM
5. Stalne delovne komisije ŠS UM
6. Seznanitev z novostmi glede predloga Zakona o visokem šolstvu (ZViS-1)
7. Seznanitev z zaključki študentskega sosveta univerze
8. Imenovanje Delovne skupine za preučitev predloga ureditve sekretarja ŠS članic
9. Imenovanje Delovne skupine za preučitev sprememb Pravilnika o sestavi in delovanju ŠS
10. Pobude in predlogi
11. Razno
Prisotni so se strinjali s spremembo dnevnega reda.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 1
ŠS UM potrdi predlagani dnevni red 15. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2. Potrditev zapisnika 14. redne seje ŠS UM in zapisnikov korespondenčnih sej ŠS
UM z dne 27.11.2013 in 11.12.2013.
Predsedujoči povedal, da na predlog zapisnikov nismo prejeli nobene pripombe. Odprl je
razpravo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 14. redne seje ŠS UM in zapisnika korespondenčne seje ŠS UM z dne
27.11. in korespondenčne seje ŠS UM z dne 11.12. 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Predsedujoči je predal besedo Klemnu Drnovšku, ki je poročal, da ni izvršen sklep iz 15.
redne seje ŠS UM z dne 18.11.2013:
»ŠS UM se seznani s predlogom ŠS FF in se zaveže k podaji predloga za spremembo
Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja pristojnim organom UM.«
Dodal je, da je v gradivu priložen predlog pobude, ki se bo posredovala strokovnim
službam.
Predsedujoči je dodal, da je bil pred kratkim izvršen tudi sklep iz 8. redne seje ŠS UM,
navezujoč se na bivšo pomočnico glavnega tajnika za pravne, kadrovske in splošne zadeve,
ki je že podpisala pogodbo o zaposlitvi na FZV UM.
Predsedujoči je zbrane povabil k razpravi o predlagani pobudi in podanem poročilu. Ker
razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednja sklepa:
Sklep 3.1
ŠS UM potrdi pregled neizvršenih sklepov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 3.2
ŠS UM se seznani s predlogom pobude za spremembo Pravilnika o preverjanju in
ocenjevanju znanja.

Ad 4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in Komisij Senata UM
Predsedujoči je predal besedo poročevalcem.
Klemen Drnovšek, je povedal, da sta bili v obdobju med 14. redno sejo ŠS UM in 15. redno
sejo ŠS UM dve seji Upravnega odbora. Poročal je, da seji vsebinsko nista vsebovali zadev,
ki bi se tikale specifično študentov in njihovega položaja.
Rok Hržič je podal poročilo o seji Senata UM.
Alenka Platovšek je podala poročilo o seji KOKU.

Vito Šimonka je podal poročilo o seji KZRZ.
Po podanih poročilih je predsedujoči predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4
ŠS UM se seznani s poročili sej Upravnega odbora UM, Senata UM in Komisij Senata UM.
Ad 5. Stalne delovne komisije ŠS UM
Predsedujoči je dal besedo Evi Nike Cvikl, ki je poročala o delu stalne delovne komisije za
študijske zadeve ŠS UM.
Povedala je, da se je na novo sestavljena komisija sestala in začela s pripravo projekta
izobraževanj študentskih predstavnikov, ki se bo izvajal po posameznih fakultetah.
Izobraževanje bo potekalo v več terminih v dopoldanskem času, in sicer za dve fakulteti
hkrati. Izobraževanje za dislokacije bo potekalo individualno preko dogovora s posamezno
članico. Dodala je, da bodo prodekani študenti preko elektronske pošte prejeli tri krajše
vprašalnike, za katere prosi, da jih izpolnjene čim prej vrnejo na njen naslov, da bo
komisija pridobila potrebne podatke.
Komisija bo organizirala tudi različne okrogle mize, ki bodo odprte za vse študente.
Alenka Platovšek je predstavila delo komisije za socialne zadeve. Izpostavila je predvsem
akcijo zbiranja sladkarij in dobrodelni koncert za Veroniko, pri katerih smo bili študenti
zelo uspešni in pokazali visoko mero humanitarnosti.
Predsedujoči je odprl razpravo in dal na glasovanje naslednja sklepa:
Sklep 5.1
ŠS UM se seznani s poročilom Stalnih delovnih komisij ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 5.2
ŠS UM poziva ŠS članic da do 15.1.2014 izpolnijo in posredujejo izpolnjene vprašalnike
Stalni delovni komisiji za študijske zadeve ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6. Seznanitev z novostmi glede predloga Zakona o visokem šolstvu (ZViS-1)
Predsedujoči je poročal o novostih glede sprejemanja novega Zakona o visokem šolstvu. Na
to tematiko je bil na več sestankih in srečanjih. Sestal se je s predstavniki študentske
organizacije Slovenije (ŠOS), s katerimi so uskladili stališča glede vprašanja šolnin in
vpisnega postopka. Stališče, ki ga je sprejel ŠS UM na svoji 14. redni seji je bilo tako
poenoteno tudi s strani predstavnikov ŠOS. Skupno stališče se je predstavilo tudi na seji
Vlade RS za študentska vprašanja. Predlog zakona pa je trenutno v fazi usklajevanja z
ostalimi ministrstvmi.
Eva Zorko je izpostavila, da bi bilo potrebno urediti tudi položaj vzporednega študija, saj
razpisnih mest za to obliko študija v razpisu praktično ni.
Rok Hržič je odgovoril, da je vsebina razpisa posamezne članice v domeni Senata članice,
in da je od Senata odvisno, ali razpiše mesta za vzporedni študij.
Eva Zorko je dodala, da apelira na študente, da na svojih fakultetah skušajo zagotoviti
mesta za vzporedni študij.

Na Pobudo Martina Vogrina je Rok Hržič povedal, da nov predlog zakona predvideva stalni
mandat visokošolskih učiteljev, ki se tako v isti naziv nebi več potrebovali ponovno voliti.
Kljub temu pa bi se njihovo znanstveno raziskovalno in pedagoško delo preverjalo po
vnaprej določenih intervalih.
Predsedujoči je na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 6
ŠS UM se seznani z novostmi glede predloga Zakona o visokem šolstvu (ZviS-1).
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7. Seznanitev z zaključki študentskega sosveta univerze
Predsedujoči je povedal, da je bil 10.12.2013 na UM izveden študentski sosvet univerze, na
katerega so bili vabljeni člani ŠS UM in vsi študentski sveti članic UM.
K predstavitvi zaključkov je povabil Bojana Klavžarja. ta je predstavil zaključke tematske
delavnice obštudijskih zadev. Povedal je, da so študenti podali različne predloge, ki jih bo
Komisija obravnavala in v prihodnje skušala izvesti.
Ker vodji ostalih dveh komisij ŠS Um nista bili prisotni, so se na predlog predsedujočega
prisotni strinjali, da krajše poročilo podasta na naslednji redni seji ŠS UM.
Ad 8. Imenovanje Delovne skupine za preučitev predloga ureditve sekretarja ŠS članic
Predsedujoči je povedal, da je na 14. redni seji ŠS UM sprejel pobudo o preučitvi predloga
ureditve položaja sekretarja ŠS članic. Povedal je, da je bil razposlan poziv za sodelovanje
v omenjeni skupini. Na odziv se je odzvala zgolj ena oseba, študentka Alijana Pintar.
Predsedujoči je predlagal, da se poziv za imenovanje članov komisije podaljša, in se
komisijo imenuje na naslednji redni seji ŠS UM. Poudaril je, da se mu ne zdi primerno, da
bi ŠS UM imenoval študente v navedeno komisijo brez njihove lastne iniciative
pripravljenosti za reševanje problematike.
Prisotni so se strinjali s predlogom in po pobudi sprejeli naslednji sklep:
Sklep 8
ŠS UM podaljšuje poziv za kandidaturo za člana delovne skupine za preučitev predloga
ureditve položaja sekretarja ŠS članic do naslednje redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 9 Imenovanje Delovne skupine za preučitev sprememb Pravilnika o sestavi in
delovanju ŠS
Predsedujoči je povedal, da je na 14. redni seji ŠS UM sprejel pobudo o preučitvi predloga
spremembe Pravilnika o sestavi in delovanju ŠS. Povedal je, da je bil razposlan poziv za
sodelovanje v omenjeni skupini. Na odziv sta se odzvala zgolj dva študenta, Tomaž
Praprotnik in Mitja Šramel. Predsedujoči podal podoben predlog kot pri prejšnji točki, in
sicer, da se poziv za imenovanje članov komisije podaljša, in se komisijo imenuje na
naslednji redni seji ŠS UM. Poudaril je, da se mu ne zdi primerno, da bi ŠS UM imenoval

študente v navedeno komisijo brez njihove lastne iniciative in pripravljenosti za reševanje
problematike.
Prisotni so se strinjali s predlogom in po pobudi sprejeli naslednji sklep:
Sklep 9
ŠS UM podaljšuje poziv za kandidaturo za člana delovne skupine za preučitev sprememb
Pravilnika o sestavi in delovanju ŠS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 10 Pobude in predlogi
Predsedujoči je povedal, da je s strani ŠS FG UM prišla pobuda, ki poziva koordinatorja za
šport UM, Dejana Balibana, da koordinatorjem za šport članic UM predstavi predvidene
športne projekte v tekočem študijskem letu 2013/14. Predsedujoči je povedal, da študent
Dejan Baliban ni koordinator za šport, temveč zgolj predstavnik s strani študentov v
Odboru za šport UM, kljub temu pa se na organizacijski ravni veliko ukvarja z organizacijo
športnih prireditev za študente UM.
Glede na povedano in v povezavi s sklepom ŠS FG UM je predsedujoči dal na glasovanje
naslednji sklep:
Sklep 10
ŠS UM poziva Odbor za šport UM, da pripravi predstavitev športnih projektov v tekočem
študijskem letu 2013/14 za koordinatorje za šport članic UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 11 Razno
Predsedujoči je povedal s strani Ministrstva za zdravje pozvan k imenovanju člana delovne
skupine Sveta za študentska vprašanja za področje zdravstva. Ustanovitev delovne skupine
je bila dogovorjena na seji Sveta za študentska vprašanja Vlade RS, dne 27. 11. 2013.
Sekretar ŠS UM je povedal, da je bil po elektronskih naslovih poslan poziv k kandidaturi za
člana omenjene skupine. Na poziv se je odzval zgolj en kandidat, in sicer študent MF,
Tadej Jalšovec.
Predsedujoči je kandidata povabil k besedi, da se na kratko predstavi.
Po predstavitvi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 10:
Študentski svet Univerze v Mariboru imenuje študenta Tadeja Jalšovca za člana delovne
skupine Sveta Vlade RS za študentska vprašanja za področje zdravstva.
Sklep je bil soglasno sprejet.
prorektor za študentska vprašanja Univerze v Mariboru,
Rok Hržič, l.r.

