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ZAPISNIK
17. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 19. 1. 2016
Prisotni člani ŠSUM: Rok Gomilšek (FKKT), Luka Muršec (FGPA), Nuša Novak (PeF), Kaja Sel (FF), Alen
Krošelj (FE), Jožica Vohar (FT)
Prisotni namestniki članov ŠSUM: Matija Šenveter (FKBV), Katja Kebrič (PF), Žan Mlakar (FF), Alex
Wirth (FNM), Jerneja Smole (FT), Andrej Černi (FZV)
Predsedujoča ŠSUM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Sanja Potrč (FKKT), Suzana Bračič (MF), Lea Grešovnik (FS), Matej Matic Murenc (EPF),
Tilen Markun (FOV), Primož Šajher (UM)

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 17. 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 17. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 16. 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 2016
6. Program dela športa UM za leto 2016
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 17. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Potrditev zapisnik 16. redne seje ŠS UM
Predsedujoča je povedala, da na predlog zapisnika nismo prejeli nobene pisne pripombe. Odprla je
razpravo.
Alen Krošelj je vprašal, zakaj v prejšnjem zapisniku ni bilo njegovih pripomb glede izplačevanja potnih
stroškov v času volitev v ŠS članic.
Maja Žibert je povedala, da bo do naslednjič zapisnik popravljen in da bo ponovno v obravnavi na
naslednji redni seji.

Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Predsedujoča je povedala, da so neizvršenih sklepov ŠS UM ni bilo. Povedala je, da smo v času od zadnje
redne seje Svetu Vlade RS za študentska vprašanja posredovali imena kandidatov, ki smo jih predlagali
za člane delovnih skupin pod okriljem ministrstev. Člani so bili v tem času potrjeni na 1. korespondenčni
seji Sveta Vlade RS za študentska vprašanja.
Študentski svet Filozofske fakultete je bil pozvan, da ponovno odloča o pedagoškem delu asist. dr.
Martine Horvat.
Na seji Komisije za interesne dejavnosti študentov UM je bil za predsednika imenovan Patric Rajšp.
Glede na povedano je predsedujoča odprla razpravo.
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 Habilitacijske komisije Senata UM, Komisije
za znanstveno-raziskovalne zadeve Senata UM in Poslovodnega odbora UM.
Katja Kebrič, članica Habilitacijske komisije Senata UM, je povedala, da je zadnja seja potekala brez
večjih težav in po protokolu, prav tako so vsi razen enega profesorja dobili predhodna soglasja k
izvolitvi.
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Maja Žibert je povzela dogajanje na seji Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve Senata UM in
povedala, da v tem času potekajo seje Komisije za dodiplomski in podiplomski študij Senata UM.
Maja Žibert je predstavila tudi dogajanje na seji Upravnega odbora UM.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4
ŠS UM se seznani s poročili sej komisij Senata UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5. Program dela Študentskega sveta UM za leto 2016
Pri točki Program dela Študentskega sveta UM za leto 2016 je predsedujoča povedala, da je potrebno
sprejeti program dela za leto 2016. Program dela Študentskega sveta UM je priložen v gradivu, prav
tako pa v primerjavi s prejšnjim letom ni prišlo do večjih odstopanj od programa.
Predsedujoča je prisotne pozvala k razpravi.
Alen Krošelj, predstavnik Fakultete za energetiko, je predsednico ŠS UM vprašal, če v planu dela
sodelujemo z organizacijo ŠOUM.
Maja Žibert mu je povedala, da je ta program dela pripravljen za ŠS UM in da so projekti zastavljeni
zelo na široko.
Ker dodatne razprave ni bilo, je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5
ŠS UM potrdi Program dela ŠS UM za leto 2016 (kot v prilogi).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoča je povedala, da je treba sprejeti tudi finančni načrt za leto 2016. Povedala je, da so
finančna sredstva zagotovljena v istih okvirjih kot v letu 2015.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5.1
ŠS UM potrdi Finančni načrt ŠS UM za leto 2015 (kot v prilogi).

Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 6. Program dela športa za leto 2016
Predsedujoča je predstavila program dela športa za leto 2016 in odprla razpravo.
Alen Krošelj, predsednik ŠS FE UM je izpostavil, da v programu dela za šport ni zajeta nobena članica,
ki ni locirana v Mariboru.
Primož Šajher je ponovno poudaril, da dajemo soglasje k programu dela za šport, ki ga sestavijo na
Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja. V programu dela ni zajeta nobena od konkretnih
fakultet. Gre za predstavitev kratkoročnih in dolgoročnih ciljev. Zavedamo pa se, da so dislokacije na
tem nivoju na izpostavljenem položaju, saj nimajo takih možnosti za izvajanje športnih aktivnosti, kot
jih imajo ostale fakultete v mestu Maribor.
Ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 6
ŠS UM daje soglasje k predlogu Letnega programa dela Univerze v Mariboru za področje športa za leto
2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7. Predlogi in pobude
Pod točko Predlogi in pobude diskusije ni bilo.

Ad 8. Razno
Pod točko Razno je predsedujoča povabila člane na druženje z Društvom študentov invalidov Slovenije
ter povprašala člane, kako se je pričela promocija študentske ankete.
Suzana Bračič je pohvalila trud in angažiranost za promocijo, prav tako pa je poudarila pomembnost
študentske ankete.
Katja Kebrič se je s tem strinjala in predstavila primer dobre prakse na Pravni fakulteti UM.
Alen Krošelj je odprl vprašanje o volitvah v ŠS članic in po njegovem mnenju neupravičenem odvzemu
deleža nadomestila določenim prodekanom za študentska vprašanja. Ni se mu zdelo pravično, da so
bili na podlagi premajhnega števila kandidatur za volitve v ŠS članice sankcionirani na takšen način.
Primož Šajher je razložil vsebino pogodbe, ki jo je podpisal z Univerzo v Mariboru in njenimi določili.
Maja Žibert je še enkrat objasnila celotno situacijo s postopkom volitev v ŠS članic UM. Prav tako pa je
obrazložila tudi celotno povezavo financiranja prodekanov študentov v povezavi z delovanjem
študentskih svetov članic.
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Alen Krošelj je predstavil pobudo, da bi Univerza v Mariboru pokrila 15,5 % bruto pavšal zneska, ki je
namenjen prodekanu za študentska vprašanja, saj se s tem zmanjša plača prodekana za 31 evrov.

Prorektorica za študentska vprašanja,
Maja Žibert, l.r.
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