Študentski svet Univerze v Mariboru
Slomškov trg 15
2000 Maribor

Maribor, 30. januar 2014

ZAPISNIK
16. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 22.1.2014
Prisotni člani ŠSUM: Gregor Nikolič (FERI), Benjamin Kozole (FKBV), Selena Bošnjak
(FKKT), Jani Jovan (EPF), Jan Perša (FG), Nuša Novak (PeF), Blaž Resnik (FE), Sara Beluhan
(FT)
Prisotni namestni člani ŠSUM: Goran Berghaus (MF), Bojan Klavžar (ŠD), Mitja jelen (FS),
Aja Lovrec (FF), Martin Vogrin (FNM)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja UM Rok Hržič
Ostali prisotni: Tea Markotić (EPF), Aleš Žibert (FG), Tina Ekart (Pef), Andrej Černi (FZV),
Alijana Pintar (EPF), Tomaž Praprotnik (FF), Rok Pintar (FOV), Miha Krajcer (FOV), Eva Nike
Cvikl (MF)
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 16. 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 16. redne seje ŠS UM in odprl razpravo.
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 16. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 15. redne seje ŠS UM
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in Komisij Senata UM
5. Program dela Študentskega sveta UM za leto 2014
6. Finančni načrt Študentskega sveta UM za leto 2014
7. Imenovanje Delovne skupine za preučitev predloga ureditve sekretarja ŠS članic
8. Imenovanje Delovne skupine za preučitev sprememb Pravilnika o sestavi in delovanju ŠS
9. Imenovanje študentskih predstavnikov v komisijo za knjižnični sistem UM
10. Imenovanje predstavnika v delovno skupino Sveta Vlade RS za študentska vprašanja pod
vodstvom Ministrstva za kmetijstvo in okolje
11. Pobude in predlogi
12. Razno
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 1
ŠS UM potrdi predlagani dnevni red 16. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Potrditev zapisnika 15. redne seje ŠS UM

Predsedujoči povedal, da na predlog zapisnika nismo prejeli nobene pripombe. Odprl je
razpravo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 15. redne seje ŠS UM.
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 poziva ŠS članic, da do 15.1.2014 izpolnijo in posredujejo izpolnjene vprašalnike
Stalni delovni komisiji za študijske zadeve ŠS UM.«
Dodal je, da so bili vprašalniki posredovani, vendar je do dne seje (22.1.2014) izpolnjen
vprašalnik posredovala zgolj ena članica UM. Vodja Stalne delovne komisije za študijsko
dejavnost ŠS UM Eva Nike Cvikl je dodala, da se je s prodekani dogovorila za podaljšanje
roka posredovanja odgovorov na vprašalnik zaradi praznikov in številčnih obveznosti.
Predsedujoči je podal poročilo o dveh sklepih v izvajanju:
Sklep 10.2, s 14. 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.«
Predsedujoči je povedal, da je bil s strani ŠS UM strokovnim službam posredovan sklep ŠS
UM in dopis z obrazložitvijo. Strokovne službe so izrazile strinjanje s pobudo, so pa
predlagale da se pobuda upošteva ob prenovitvi pravilnika, katera naj bi kmalu sledila. Do
takrat pa se bodo situacije z opisano tematiko reševale v korist študentov. (Odgovor
strokovnih služb je priložen v prilogi zapisnika)
15. redna seja ŠS UM z dne 18.12. 2013
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.«
Predsedujoči je povedal, da je bil na Odbor za šport UM posredovan dopis s pobudo za sklic
seje ter kasnejše predstavitve ugotovitev in vsebine glede športnih projektov v tekočem
študijskem letu 2013/14 za člane ŠS UM.
Predsedujoči je zbrane povabil k razpravi. Ker razprave ni bilo, 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 povedal, da v vmesnem obdobju ni bilo sej Senata in Upravnega odbora UM
ter pozval poročevalce v različnih komisijah, da na kratko podajo vsebinske poudarke sej.
Alijana Pintar je predstavila vsebino seje Komisije za dodiplomski študij Senata UM.
Tomaž Praprotnik je izpostavil, da sta bila zadnji seji Statutarne komisije s strani
študentskih predstavnikov zopet zgolj 2 člana, medtem ko imamo študenti izvoljenih 5
članov in 5 nadomestnih članov.
Prisotni so se strinjali, da je potrebno najti način, da se bodo študentje v večjem številu
udeleževali sej in na ta način izpolnjevali poslanstvo za katero so bili imenovani.
Jan Perša je predlagal, da se zadeva reši podobno kot na Fakulteti za gradbeništvo.
Predlagal je sprejem sklepa, da se člana organa oz. komisije ob večkratni zaporedni
odsotnosti razreši oz. da se glasuje o njegovi nezaupnici.
Aja Lovrec je dodala, da je tovrstno ravnanje imenovanih predstavnikov neodgovorno, in
da kvari ugled študentov in ŠS UM.
Rok Hržič je predlagal, da se bo zaenkrat zgolj pogovoril s študentskimi predstavniki in
skušal najti razloge za nizko udeležbo. V kolikor pa bo potrebno, pa bo ŠS UM kasneje
poiskal nov način za rešitev omenjene problematike.
Klemen Drnovšek je podal poročilo o seji Habilitacijske komisije.
Blaž Resnik je dodal, da im občutek, da ima habilitacijska komisija merila, ki jih sproti
prilagaja.
Klemen Drnovšek je odgovoril, da komisija res nima izoblikovanih formalnih pravil, da pa
vsakega kandidata objektivno oceni in ne dela razlik. Ocenjuje se celoten opus kandidata
in ne zgolj številke. Habilitacijska komisija tako pri kandidatu upošteva znanstvenoraziskovalno aktivnost, pedagoško usposobljenost, odnos s študenti. Dodal je, da nekateri
kandidati izkazujejo zelo slab znanstveno-raziskovalni opus, kar je ponavadi razlog za
odrek soglasja.
Po podanih poročilih in opravljeni razpravi 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. Program dela Študentskega sveta UM za leto 2014
Predsedujoči je povedal, da imajo člani ŠS UM v gradivu za sejo predlagan program dela, ki
je zelo splošen. Poudaril je, da se na ravni Univerze izdela skupen program dela, in da
program dela, ki ga sprejme ŠS UM predstavlja del skupnega programa dela. Dodal je, da
enotne smernice za obliko in način zapisa programa še niso podane, zato naj se člani
opredelijo predvsem do vsebine predlaganega programa dela.
Po predstavitvi predloga programa dela je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 5
ŠS UM potrdi Program dela ŠS UM za leto 2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6. Finančni načrt Študentskega sveta UM za leto 2014
Predsedujoči je predstavil predlog finančnega načrta ŠS UM za leto 2014. Izpostavil je, da
je predlog finančnega načrta podoben finančnemu načrtu za leto 2013. Spremenjeni sta
zgolj postavka »Poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih
svetov članic v letu 2014«, ki namesto 40.000,00€ znaša 45.000,00€, ter postavka »Dodatni
poziv za sofinanciranje strateško pomembnih projektov študentskih svetov članic v letu
2014«, ki namesto lanskoletnih 20.000,00 € znaša 15.000,00 €. Dodal je še, da so celotna
predvidena sredstva zmanjšana zaradi pričakovanega nižjega dohodka na postavki
»oglaševanje«.
Po predstavitvi je predsedujoči dal na glasovanje dal naslednji sklep:
Sklep 6
ŠS UM potrdi finančni načrt za leto 2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7. Imenovanje Delovne skupine za preučitev predloga ureditve sekretarja ŠS članic
Predsedujoči je besedo predal sekretarju ŠS UM. Ta je povedal, da je bil med člane ŠS UM
in prodekane v skladu s pobudo na 14. redni seji ŠS UM poslan poziv za članstvo v omenjeni
delovni skupini.
Do seje so interes za sodelovanje izkazali: Alijana Pintar, Aleš Žibert, Eva Zorko in Patric
Rajšp. Sekretar je povprašal če je med zbranimi še kdo zainteresiran za sodelovanje.
Tomaž Praprotnik je predlagal Tino Pivec, sicer sekretarko ŠS FF UM, ki se je s predlogom
strinjala.
Andrej Černi je opravičil odsotnost Patrica Rajšpa in ga na kratko predstavil.
Predsedujoči je predlagal, da se delovna skupina imenuje v predlagani sestavi, da se ji ne
postavlja roka za podajanje ugotovitev, in da skupina sama izmed imenovanih članov
imenuje predsednika.
Na glasovanje je dal naslednji sklep:
Sklep 7
ŠS UM imenuje Delovno skupino za preučitev predloga ureditve sekretarja ŠS članic v
naslednji sestavi: Alijana Pintar, Aleš Žibert, Eva Zorko, Patric Rajšp in Tina Pivec.
Ad 8. Imenovanje Delovne skupine za preučitev sprememb Pravilnika o sestavi in
delovanju ŠS
Predsedujoči je besedo predal sekretarju ŠS UM. Ta je povedal, da je bil med člane ŠS UM
in prodekane v skladu s pobudo na 14. redni siji ŠS UM poslan poziv za članstvo v omenjeni
delovni skupini.
Do seje so interes za sodelovanje izkazali: Tomaž Praprotnik, Mitja Šramel in Aleš Žibert.
Na sami seji sta interes za sodelovanje izkazala še Tea Markotić in Nuša Novak.

Predsedujoči je predlagal, da se delovna skupina imenuje v predlagani sestavi, da se ji ne
postavlja roka za podajanje ugotovitev, in da skupina sama izmed imenovanih članov
imenuje predsednika.
Na glasovanje je dal naslednji sklep:
Sklep 8
ŠS UM imenuje delovne skupino za preučitev sprememb Pravilnika o sestavi in delovanju ŠS
v naslednji sestavi: Tomaž Praprotnik, Mitja Šramel, Aleš Žibert, Tea Markotić in Nuša
Novak.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 9 Imenovanje študentskih predstavnikov v komisijo za knjižnični sistem UM
Predsedujoči je predal besedo sekretarju ŠS UM. Ta je povedal, da je ŠS UM s strani UKM
prejel poziv za imenovanje predstavnikov v Komisijo za knjižnični sistem Univerze v
Mariboru. Poziv za podajo kandidatur je bil posredovan med zainteresirane študente. Na
poziv so se odzvali trije kandidati, in sicer: David Hazemali, Bernarda Javornik in Ana šela.
Sekretar ŠS UM je povedal, da so bili kandidati vabljeni na sejo, vendar na seji niso bili
prisotni. Predlagal je, da se člani ŠS UM o njihovem imenovanju odločijo na podlagi
priloženih motivacijskih pisem.
Prisotni so se strinjali s predlogom in sprejeli naslednji sklep:
Sklep 9
ŠS UM imenuje v Komisijo za knjižnični sistem UM naslednje študente: Davida Hazemalija,
Bernardo Javornik in Ano Šela.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 10 Imenovanje predstavnika v delovno skupino Sveta Vlade RS za študentska
vprašanja pod vodstvom Ministrstva za kmetijstvo in okolje
Predsedujoči je povedal s strani Ministrstva za okolje in prostor pozvan k imenovanju člana
delovne skupine Sveta za študentska vprašanja. 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 sta se odzvali dve kandidatki, in sicer Maja Žibert ter
Aja Lovrec.
Predsedujoči je kandidatki povabil k predstavitvi. Kandidatki sta se predstavili članom ŠS
UM.
Goran Berghaus je kandidatkama postavil vprašanje glede vsebine njunega prizadevanja
glede subvencionirane prehrane študentov.
Po opravljeni razpravi je predsedujoči predlagal, da se o imenovanju članice zaradi narave
zadeve odloči s tajnim glasovanjem. 7 članov ŠS UM se je s predlogom strinjalo, 7 pa jih je
bilo proti. Po odločitvi predsednika ŠS UM se je o imenovanju odločalo tajno.

Maja Žibert je dobila 9 glasov, Aja Lovrec 5.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 10
Študentski svet Univerze v Mariboru imenuje Majo Žibert za članico delovne skupine Sveta
Vlade RS za študentska vprašanja pod vodstvom ministrstva za kmetijstvo in okolje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 11 Pobude in predlogi
Aja Lovrec je predlagala, da se podatki o finančnem načrtu ŠS UM javno objavijo.
Rok Hržič je povedal, da se s predlogom strinja, da pa se mora glede možnosti javne
objave pozanimati pri strokovnih službah, saj finančni načrt ŠS UM predstavlja del
finančnega načrta UM.
Ad 11 Razno
Predsedujoči je zbrane seznanil s tem, da sta izdani končni poročili NAKVIS-a in
institucionalne evalvacije EUA, ki sta priloženi v gradivu.
S samo vsebino se je ŠS UM že seznanil, sedaj pa se seznanja še s končnim poročilom.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednja sklepa:
Sklep 11
ŠS UM se seznani s Končnim poročilom NAKVIS o podaljašanju akreditacije Univerze v
Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 12
ŠS UM se seznani s končnim evalvacijskim poročilom EUA.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoči je zbrane povabil, če imajo k vsebini seje še kaj dodati.
Aja Lovrec je nagovorila prisotne in jih povabila na 1. mednarodno študentsko konferenco
v izvedbi FF UM.
Aleš Žibert je prisotne povabil na humanitarni dogodek »Dva pika osem«.

prorektor za študentska vprašanja Univerze v Mariboru,
Rok Hržič, l.r.

