Slomškov trg 15
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Maribor, 20. decembra 2017

ZAPISNIK
15. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 20. 12. 2017
Prisotni člani ŠS UM: Mitja Rupnik (FERI), Anja Pečoler (FKBV), Nika Petelinšek (FKKT), Živa Ledinek (MF),
Nuša Mahorič (EPF), Luka Muršec (FGPA), Tina Kolarič (PEF), Žan Dreisibner (FZV), Marina Đorđeski (FOV),
Sara Kandolf (FVV), Kaja Sel (FF), Gregor Bratina (FL), Uroš Krošelj (FE)
Nadomestni člani ŠS UM: Vita Petek Regoršek (FKKT), Minea Šućur (MF), Monika Vogrinec (ŠD), Monika
Strauss (EPF), Pia Mernik (FGPA), Lučka Goričan (FF), Jakob Razdevšek (FNM)
Predsedujoča ŠS UM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Tina Pivec (FF), Iztok Slatinek (UM), Filip Herceg (FS), Katja Zečevič (FKKT), Marko Šterk
(FNM), Tina Radovanovič (FOV), Leonida Lipovšek (PEF), Luka Sreš (FGPA)

Ad 1. Konstituiranje Študentskega sveta Univerze v Mariboru
Predsedujoča je pozdravila zbrane člane ŠS UM.
Pod točko »Konstituiranje Študentskega sveta Univerze v Mariboru« je predsedujoča povedala, da so
zaradi izgube statusa študenta in podaje odstopnih izjav na posameznih članicah potekale nadomestne
volitve v ŠS UM.
Predsedujoča je predlagala naslednjega sklepa:
Sklep 1
Po izvedenih nadomestnih volitvah v Študentski svet Univerze v Mariboru se ta konstituira v naslednji
sestavi: Maja Žibert kot predsednica, Mitja Rupnik kot član in Pia Prebevšek kot namestnica člana s
Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Anja Pečoler kot članica in Andrej Perko kot
namestnik članice s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Nika Petelinšek kot članica in Vita
Petek Regoršek kot namestnica članice s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Živa Ledinek kot
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članica in Minea Šućur kot namestnica članice z Medicinske fakultete, Monika Vogrinec kot namestnica
člana s Študentskih domov, Nuša Mahorič kot članica in Monika Strauss kot namestnica članice z
Ekonomsko poslovne fakultete, Andrej Šajher kot član s Fakultete za strojništvo, David Borlinič Gačnik
kot član in Jure Pirc kot namestnik člana s Pravne fakultete, Luka Muršec kot član in Pia Mernik kot
namestnica člana s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Tina Kolarič kot
članica in Dunja Kelbič kot namestnica članice s Pedagoške fakultete, Žan Dreisibner kot član in Ana
Sajovic kot namestnica člana s Fakultete za zdravstvene vede, Marina Đorđeski kot članica in Emina
Ramčilović kot namestnica članice s Fakultete za organizacijske vede, Sara Kandolf kot članica in Lara
Dular kot namestnica članice s Fakultete za varnostne vede, Kaja Sel kot članica in Lučka Goričan kot
namestnica članice s Filozofske fakultete, Katja Zemljič kot članica s Fakultete za naravoslovje in
matematiko in Jakob Razdevšek kot namestnik članice Fakultete za naravoslovje in matematiko, Gregor
Bratina kot član in Igor Grofelnik kot namestnik člana s Fakultete za logistiko, Uroš Krošelj kot član in
Andrej Jug kot namestnik člana s Fakultete za energetiko ter Sara Gojkošek kot članica in Katja Kokot
kot namestnica članice s Fakultete za turizem, za mandatno obdobje do 11. 4. 2018 oziroma do dne
konstituiranja novega ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Potrditev dnevnega reda 15. redne seje ŠS UM
Pod točko »Potrditev dnevnega reda 15. 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 2
ŠS UM potrdi dnevni red 15. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3. Uresničevanje načrta za izboljšanje delovanja UM za obdobje 2014-2017
Pod točko »Uresničevanje načrta za izboljšanje delovanja UM za obdobje 2014-2017« je predsedujoča
besedo predala Iztoku Slatineku, ki je članom ŠS UM predstavil uresničevanje načrta za izboljševanje
delovanja UM za obdobje med 2014 in 2017.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 3
ŠS UM se seznani z uresničevanjem načrta za izboljševanje delovanja Univerze v Mariboru v obdobju
2014-2017, ki je bil pripravljen na osnovi priporočil Nacionalne agencije Republike Slovenije, priporočil
European University Association (EUA) in Strategije razvoja Univerze v Mariboru 2013-2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 4. Potrditev zapisnikov 14. redne seje ŠS UM, 10. izredne seje ŠS UM in 7. ter 8. korespondenčne
seje ŠS UM
Predsedujoča je pod točko »Potrditev zapisnikov 14. redne seje ŠS UM, 10. izredne seje ŠS UM in 7. ter 8.
korespondenčne seje ŠS UM« povedala, da ni prejela nobenih pisnih pripomb na zapisnike.
Prisotne člane je vprašala, če ima kdo še kakšno pripombo.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4
ŠS UM potrdi zapisnik 14. redne seje ŠS UM, 10. izredne seje ŠS UM in 7. ter 8. korespondenčne seje ŠS
UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5. Pregled neizvršenih sklepov
Predsedujoča je pod točko »Pregled neizvršenih sklepov« besedo predala Tini Pivec, sekretarki ŠS UM, ki
je povedala, da so vsi sklepi, ki so bili sprejeti, izvršeni.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5
ŠS UM se seznani s poročilom o izvrševanju sklepov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6. 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
zbrane še enkrat povabila na skupno sejo organov UM, kjer bo govora o nadaljevanju dela vodstva UM, o
čemer so govorili tudi na zadnji seji Senata UM, kjer se je prav tako ponovno razpravljalo o študentski
anketi, katere rezultati pa ne bodo objavljeni.
Živa Ledinek je vprašala, če prav tako ne bo razgovorov z najnižje ocenjenimi profesorji.
Tina Pivec je odgovorila, da je prav to težava neobjave rezultatov, saj se visokošolski učitelji in sodelavci
ne bodo mogli ravnati po ocenah, saj jih ne bodo prejeli, prav tako pa ne bo razgovorov.
Maja Žibert je poudarila, da je vodstvo obljubilo novo pravno mnenje glede študentske ankete.
Maja Žibert je povedala, da je na zadnji seji Komisije za dodiplomski študij nov študijski program Krizni
management, ki ga pripravlja FOV, prejel negativno mnenje, Senat UM pa mu je dal pozitivno mnenje.
David Rupnik je povedal, da so vse pripravili po pravilih in da ne razumejo, zakaj je KDŠ sprejela takšen
sklep.
Tina Pivec je povzela dogajanje na seji Komisije za podiplomski študij, kjer so govorili o vpisnih rokih na
drugo stopnjo, kjer so dorekli, da bodo izvedli različna vpisna roka za slovenske in tuje študente, kot je
predlagal ŠS UM.
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Minea Šućur je poročala o dogajanju na seji Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje,
kjer so razpravljali o bližajoči se evalvaciji Erasmus programov, ki bi morala biti izvedena že decembra,
vendar bo sedaj izvedena januarja.
Tina Pivec je povedala, da je potekala Statutarna komisija UM, kjer je bil potrjen Pravilnik o volitvah
rektorja.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 6
ŠS UM se seznani s poročili s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 7. Poročila stalnih delovnih komisij ŠS UM
Predsedujoča je pod točko »Poročila stalnih delovnih komisij ŠS UM« povedala, da stalne delovne komisije
delajo intenzivno. Poudarilo je delo Komisije za socialne zadeve ŠS UM, ki je pripravila zbiranje in predajo
igrač in sladkarij socialno ogroženih družin preko ZPM in krvodajalske akcije.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 7
ŠS UM se seznani s poročilom o predstavitvi dela stalnih delovnih komisij ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 8. Odpiralni čas čitalnice ČUK
Pod točko »Odpiralni čas čitalnice ČUK« je predsedujoča povedala, da so iz UKM poslali spremembe
odpiralnega časa čitalnice ČUK, ki bo odprta tudi za nekatere praznike. Predlagala je, da UKM ponovno
pozovemo, da v času pred in med izpitnim obdobjem čitalnico med tednom odprejo že ob 9. uri.
Predsedujoča je povedala, da so prav tako podali na izbiro članom ŠS UM dva termina za odprtje ČUK-a v
nedeljo, in sicer ali med 9. in 15. uro ali med 18. in 24. uro.
Živa Ledinek je povedala, da je bolj smiselno izbrati večerni termin, s čimer so se strinjali tudi ostali člani
ŠS UM.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 8
ŠS UM se strinja s predlogom odpiralnega časa čitalnice ČUK v letu 2018, pri čemer predlaga, da se
odpiralni čas ob nedeljah ohrani od 18. do 24. ure.
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Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 8. 1.
ŠS UM predlaga, da je čitalnica ČUK, kot v prejšnjem študijskem letu, odprta od ponedeljka do sobote
med 9. in 24. uro ter ob nedeljah med 18. in 24. uro v času pred in med izpitnimi obdobji:
- od 15. 1. 2018 do 23. 2. 2018,
- od 1. 6. 2018 do 13. 7. 2018 in
- od 1. 8. 2018 do 14. 9. 2018.

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.

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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