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ZAPISNIK
16. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 15. 12. 2015
Prisotni člani ŠSUM: Timotej Horvat (FKBV), Rok Gomilšek (FKKT), Luka Muršec (FGPA), Patric Rajšp
(FZV), Blaž Sašek (FOV), Kaja Sel (FF), Alen Krošelj (FE)
Prisotni namestniki članov ŠSUM: Matija Šenveter (FKBV), Vita Petek Regoršek (FKKT), Julija Visočnik
(EPF), Andrej Černi (FZV), Petra Perpar (FOV), Žan Mlakar (FF), Damjan Vetrih Lapornik (FE), Jerneja
Smole (FT)
Predsedujoča ŠSUM: v. d. prorektorja za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Katja Kebrič (PF), Sanja Potrč (FKKT), Tilen Markun (FOV), Janja Žerak Vuk (UM),
Patricija Lunežnik (FVV), Tina Pivec (FF)

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 16. 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 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. Habilitacije
6. Imenovanje članov KIDŠ
7. Predlogi in pobude
8. Razno
Ker razprave ni bilo, je dala na glasovanje naslednji sklep:
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Sklep 1
ŠS UM potrdi predlagan dnevni red 16. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Potrditev zapisnik 15. redne seje ŠS UM
Predsedujoča je predala besedo sekretarki ŠS UM, ki je povedala, da je prejela opombo
nadomestnega člana ŠS UM, Alexa Wirtha, ki je opozoril na napako v zapisniku.
Predsedujoča je odprla razpravo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoča dala 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
Predsedujoča je besedo predala sekretarki ŠS UM, ki je povedala, da neizvršenih sklepov ni. V času od
15. redne seje je Služba za študentske zadeve rektorju posredovala mnenje ŠS UM o kandidatki za
prorektorico za študentska vprašanja UM, prav tako pa sta bila pristojnim službam posredovana
kontakta izvoljenih članov Disciplinskega sodišča II. stopnje.
Predsedujoča je o tem odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je ŠS UM 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
dodiplomski študij Senata UM, Komisije za podiplomski študij Senata UM, Habilitacijske komisije
Senata UM in Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Senata UM.
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Tilen Markun, član Senata UM, je poročal o seji Senata, na kateri je bilo za študente najpomembneje,
da se je potrjevalo spremembe Statuta UM, s katerimi so se vsi soglasno strinjali. Maja Žibert je
poročala o zadnji seji Senata UM, kjer je bila odpravljena faktorizacija na Filozofski fakulteti UM.
Tina Pivec, članica Habilitacijske komisije Senata UM je poročala o zadnji seji Habilitacijske komsiije
Senata UM. Seja je potekala ekspeditivno, prav tako so bila podana soglasja vsem, ki so zaprosili za
izvolitev v sklopu habilitacijskega postopka.
Maja Žibert je poročala o seji Komisije za podiplomski študij, kjer bila izpostavljena problematika
glede vpisa na dodiplomski študij, saj se je pojavila polemika glede vpisa s splošno maturo ali s
poklicno maturo in opravljenim petim predmetom. Univerza v Mariboru naj bi namreč predlagala
spremembo točkovanja glede na opravljeno maturo.
Tina Pivec, članica Komisije za podiplomski študij, je poročala o zadnji seji, kjer je bil predstavljena
prenova doktorskega študija na Univerzi v Mariboru, predlagana je bila ustanovitev doktorske šole,
prav tako pa so bili predstavljeni rezultati ankete o zadovoljstvu na doktorskem študiju. Potrjene so
bile doktorske teme, izpostavljena pa je bila tudi problematika vpisa, glede na vpis s splošno maturo
ali s poklicno maturo.
Žan Mlakar, član Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Senata UM, je povedal,
da je bilo na zadnji seji veliko govora o podpisu pogodb z različnimi Univerzami tako po Evropi kot
tudi na svetu. Prav tako pa so govorili o Norveškem finančnem mehanizmu.
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. Habilitacije
Pri točki Habilitacije je predsedujoča besedo podala strokovni sodelavki v Službi za študentske
zadeve, Janji Žerak Vuk. Janja Žerak Vuk je predstavila pritožbo asist. dr. Martine Horvat, ki jo je
podala zoper negativno mnenje ŠS FF. Kasneje je predstavila tudi, ali so določene točke pritožbe
utemeljene ali neutemeljene.
V skladu s povedanim je predsedujoča podala besedo Tini Pivec, ki je bila v času podaje negativnega
mnenja vršilka dolžnosti prodekana za študentska vprašanja FF UM. Povedala je, da so bila mnenja, ki
jih je prejela s strani študentom izrazito negativna, prav tako pa je izpostavila negativno oceno, ki jo
je asist. dr. Martina Horvat prejela s strani študentov Filozofske fakultete in je znašala -0,5.
Predsedujoča je tako odprla razpravo.
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Monika Sobočan je povedala, da se ji zdi pritožba neutemeljena, saj je pomembno, da je profesor
kvaliteten na vseh fakultetah, na katerih poučuje.
Tilen Markun je na tej točki izpostavil dobro prakso s Fakultete za organizacijske vede, kjer se ob
težavah ali nezadovoljstvu s profesorji pride do prodekana za študentska vprašanja, ki o tem naredi
uradni zaznamek in nato posreduje pri dotičnem profesorju.
Predsedujoča je v skladu s povedanim predlagala sprejem naslednjih sklepov:
Kaja Sel se je iz glasovanja izvzela, saj je o tem glasovala že na 1. stopnji, na seji ŠS FF.
Sklep 5
Pritožbi asist. dr. Martine Horvat z dne 4. 11. 2015 (prejeta dne 9. 11. 2015) zoper sklep Študentskega
sveta Filozofske fakultete UM se ugodi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 5.1
Sklep o negativnem mnenju Študentskega sveta Filozofske fakultete v zvezi s podajo mnenja o
pedagoški usposobljenosti asist. dr. Martine Horvat se odpravi in se zadeva vrne Študentskemu svetu
Filozofske fakultete UM v ponovni postopek.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6. Imenovanje članov KIDŠ
Predsedujoča je povedala, da je ŠS UM prejel odstopno izjavo dosedanjega predsednika Komisije za
interesne dejavnosti študentov, Timoteja Horvata.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 6
ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Timoteja Horvata, predsednika Komisije za interesne dejavnosti
študentov UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoča je povedala, da je do sedaj KIDŠ deloval v okrnjeni zasedbi, saj je dvema članoma
potekel status študenta oz. sta podala odstopno izjavo. V skladu s tem so tudi pozvali člane ŠS UM h
kandidiranju.
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Janja Žerak Vuk je predstavila postopek in povedala, da so lahko člani KIDŠ le člani ŠS UM in ne
nadomestni člani, predsednik komisije pa se izvoli na seji.
Predsedujoča je povedala, da so se na poziv odzvali štirje študentje: Patric Rajšp, Kaja Sel, Rok
Gomilšek in Jožica Vohar. Pozvala jih je k predstavitvi.
Patric Rajšp, Kaja Sel in Rok Gomilšek, ki so bili na seji prisotni, so se predstavili in povedali, zakaj so
prav oni primerni za člane KIDŠ. Jožico Vohar je predstavila Jerneja Smole.
Po predstavitvi je predsedujoča odprla diskusijo.
Tilen Markun jih je pozval, da naj imenujejo projekte drugih članic, ki jih poznajo. Patric Rajšp je
izpostavil Ali je kaj trden most, Projekt kemik.
Monika Sobočan jih je vprašala, čemu bi dali prednost; ali kvaliteti ali kvantiteti. Soglasno so se
odločili za kvaliteto.
Po diskusiji je bilo izvedeno glasovanje z dvigom rok. Patric Rajšp, Kaja Sel in Rok Gomilšek so prejeli
11 glasov, eden je bil vzdržan. Jerneja Smole je prejela en glas.
V skladu s tem je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 6.1
ŠS UM imenuje v Komisijo za interesno dejavnost študentov Patrica Rajšpa, Kajo Sel in Roka Gomilška
za mandatno dobo, ki se veže na mandatno dobo članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 7. Predlogi in pobude
Pod točko »Predlogi in pobude« razprave ni bilo.

Ad 8. Razno
Predsedujoča je predala besedo Tini Pivec, ki je povedala, da so dobili poziv s strani Sveta Vlade RS za
študentska vprašanja za predlog imenovanja članov v delovne skupine Sveta Vlade RS za študentska
vprašanja.
Kot odgovor na poziv je bilo prejetih 8 kandidatur.
Predsedujoča je pozvala člane, ki so kandidirali ali kandidate poznajo, da jih predstavijo.
Po predstavitvi kandidatov je bilo izvedeno glasovanje z dvigom rok, kjer so v delovno skupino pod
vodstvom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvolili Katjo Kebrič,
študentko Pravne fakultete, v delovno skupino pod vodstvom Ministrstva za izobraževanje,

znanost in šport: Barbaro Ploj, študentko Pravne fakultete UM, v delovno skupino pod
vodstvom Ministrstva za finance: Moniko Strauss, študentko Ekonomsko poslovne fakultete,
v delovno skupino pod vodstvom Ministrstva za zdravje Ines Kebler, študentko Medicinske
fakultete UM.
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Predsedujoča je odprla razpravo.
Ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 8:
ŠS UM predlaga Katjo Kebrič, študentko Pravne fakultete UM, za članico delovne skupine Sveta Vlade
RS za študentska vprašanja pod vodstvom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, ki bo obravnavala štipendijsko politiko, študentsko delo in zaposlovanje mladih, študentsko
prehrano ter pravice z naslova bivanja in prevozov študentov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 8.1
ŠS UM predlaga Barbaro Ploj, študentko Pravne fakultete UM, za članico delovne komisije Sveta
Vlade RS za študentska vprašanja pod vodstvom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki bo
obravnavala teme vezane na visokošolsko zakonodajo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 8.2:
ŠS UM predlaga Moniko Strauss, študentko Ekonomsko-poslovne fakultete UM, za članico delovne
komisije Sveta Vlade RS za študentska vprašanja pod vodstvom delovna skupina Sveta pod vodstvom
Ministrstva za finance, ki bo obravnavala teme vezane na finančno zakonodajo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 8.3:
ŠS UM predlaga Ines Kebler, študentko Medicinske fakultete UM, za članico delovne komisije Sveta
Vlade RS za študentska vprašanja pod vodstvom delovna skupina Sveta pod vodstvom Ministrstva za
zdravje, ki bo obravnavala teme vezena na zdravstveno zakonodajo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoča je podala besedo Alexu Wirthu, ki je član Sveta Vlade RS za študentska vprašanja, da je
poročal o zadnji seji.
Predsedujoča je podala besedo Tini Pivec, ki je poročala o izvedbi Fotografskega natečaja. V sklopu
fotonatečaja na temo Utrip študentskega življenja na UM, ki je izšel oktobra, je bilo prejetih 19
prijavnic, od tega je ena vloga prišla prepozno, zato je bila zavržena. Komisija za izbor fotografij, ki je
bila imenovana na prejšnji seji ŠS UM, je pregledala vsako prijavnico in priloženo fotografijo. Z večino
glasov so izbrali 7 fotografij, ki so objavljene v koledarju. Te fotografije so bile naložene tudi na FB,
kjer so uporabniki z všečkom glasovali o najboljši fotografiji.
3. 12. 2015 se je glasovanje končalo. Vrstni red je bil naslednji:
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- Cikel študentskih misli je bila zmagovalna fotografija, avtorja Thea Karasa, ki je prejela 911 všečkov.
Avtor dobi denarno nagrado v vrednosti 100 €.
- Drugo mesto je zasedla fotografija z naslovom Tutorji v iskanju pravilne diagnoze avtorja Tadeja
Petreskega, ki je prejela 796 všečkov. Avtor prejme denarno nagrado v vrednosti 60 €.
- Tretje mesto je zasedla fotografija Jesenski odmor med predavanji avtorice Sanje Kolarič, ki je
prejela 417 všečkov. Avtorica prejme denarno nagrado v vrednosti 40 €.
Predsedujoča je odprla razpravo.
Ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 8.4:
ŠS UM se seznani s poročilom o izvedbi Fotografskega natečaja na temo "Utrip življenja na Univerzi v
Mariboru".
Sklep je bil soglasno sprejet.
Pod točko »Razno« je Alen Krošelj omenil še težavo izplačila potnih stroškov pri volitvah v ŠS članic.
Izpostavil je, da ni bilo dovolj jasno povedano, kako bo z izplačilom stroškov za člane volilne komisije.
Janja Žerak Vuk je povedala, da se je pogovarjala z vsemi člani volilne komisije pogovarjala o tej
problematiki. Vsekakor bi vsakomur ustrezalo, da dobi denar za potne stroške, vendar se tudi v primeru
drugih fakultet ni ravnalo tako, ampak je dobil potne stroške izplačane le en član komisije. Pričakovano
je, da bodo skupaj koristili prevoz in tako odgovorno ravnali z javnim denarjem.
Tilen Markun je povedal, da se tukaj ponovno kaže težava v interni komunikaciji.
Monika Sobočan je povedala, da je povsem normalno, da se računajo potni stroški od fakultete do
sedeža UM, ne pa od kraja bivanja.
Tina Pivec, predsednica Študentske volilne komisije UM, je povedala, da je mislila, da je samoumevno,
da se stroške obračuna na takšen način. Zaobvezala se je, da bo v prihodnje člane študentskih volilnih
komisij še bolj opozorila na to.

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