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Maribor, 20. februarja 2018

ZAPISNIK
17. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 20. 2. 2018
Prisotni člani ŠS UM: Nika Petelinšek (FKKT), Nuša Mahorič (EPF), Žan Dreisibner (FZV), Žan Dreisibner
(FZV), Sara Kandolf (FVV), Katja Zemljič (FNM), Gregor Bratina (FL), Uroš Krošelj (FE), Sara Gojkošek (FT)
Nadomestni člani ŠS UM: Pia Prebevšek (FERI), Minea Šućur (MF), Monika Vogrinec (ŠD), Monika Strauss
(EPF), Tejo Jehart (FS), Jure Pirc (PF), Pia Mernik (FGPA), Jakob Razdevšek (FNM)
Predsedujoča ŠS UM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Tina Pivec (FF), Marko Šterk (FNM), Patricija Lunežnik (FZV), Luka Herman (FL), Luka Sreš
(FGPA), dr. Žan Jan Oplotnik (UM), Vesna Rauter (MF), Silvester Lipošek (FS)
Ad 1. Konstituiranje ŠS UM
Pod točko »Konstituiranje ŠS UM« je predsedujoča povedala, da so bile izvedene nadomestne volitve v
ŠS UM, kjer sta bila izvoljena Matic Bogolin kot član s strani ŠD in Tejo Jehart kot namestnik člana s strani
FS.
Predsedujoča je predlagala sprejetje 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
članica in Minea Šućur kot namestnica člana z Medicinske fakultete, Matic Bogolin kot član 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 in Tejo Jehart kot
namestnik člana 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
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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 17. redne seje ŠS UM
Pod točko »Potrditev dnevnega reda 17. 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 17. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Pri točki »Potrditev dnevnega reda 17. redne seje ŠS UM« se je članom ŠS UM pridružil prorektor za
finance, dr. Žan Jan Oplotnik, ki je spregovoril o problematiki ankete o pedagoškem delu in obremenitvi
študentov. Zahvalil se je vsem študentskim svetom, da so uvideli kakovost študentske ankete in pojasnil
ozadje obravnavanja problematike. Poudaril je, da so študentska mnenja pomembna in da je tudi
prorektorica za študentske zadeve, Maja Žibert, vključena v vodenje UM in da je enakopravna drugim
prorektorjem. Študentom se je še enkrat zahvalil za pogum in poudaril, da upa, da ne bodo izgubili volje.
Maja Žibert je poudarila, da je pomembno, da se promocija študentske ankete nadaljuje.
Tina Pivec je izpostavila pomen samorefleksije, ki ga študentska anketa prinaša in pozvala dr. Žana Jana
Oplotnika kot predstavnika vodstva, da tudi vodstvo pozove visokošolske učitelje in sodelavce, da to
storijo, saj imajo možnost vpogleda v rezultate.
Ad 3. Poročilo športnih pedagogov na UM
Pod točko »Poročilo športnih pedagogov na UM« je predsedujoča pozdravila športna pedagoga na UM,
Vesno Rauter in Silvestra Lipoška.
Silvester Lipošek je izpostavil problematiko športa na UM, ki se je pričela z uvedbo bolonjskih študijskih
programov. Predstavil je analizo izbire izbirnih predmetov s področja športa, med drugim je na FF
predmet Šport in humanistika izbral 101 študent, na MF 92 študentov, na FGPA 32 študentov in na FS 55
študentov (trije tudi iz FKKT). Poudaril je, da študenti še vedno ne morejo izbrati športa v sklopu
prostoizbirnih predmetov, saj v naboru predmetov fakultete nimajo predmeta Šport.
Vesna Rauter je izpostavila, da se študenti zanimajo za šport, vendar je težava na fakultetah.
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Maja Žibert je izpostavila, da ŠS UM podpira šport in da se velik delež športnih dejavnosti na UM izvaja
prav v organizaciji študentskih svetov, npr. Univerzitetna športna liga za prvaka UM. Poudarila je, da se
ŠS UM ne zdi prav, da je šport obvezen, brez da bi bil ovrednoten z ECTS.
Silvester Lipošek je izpostavil predlog novele ZViS in predstavil cilje, ki bi jih dosegli z vključitvijo športa v
1. letnik vseh študijskih programov.
Monika Strauss je povedala, da so izbirne predmete s področja športa na EPF ves čas promovirali, ampak
sama ne ve, če si jih je kdo izbral.
Vesna Rauter je izpostavila, da matične fakultete ne dovolijo izbire športa kot izbirnega predmeta.
Monika Strauss je izpostavila, da bi si sama želela v sklopu izbirnih predmetov poglobiti svoje znanje in da
so študenti že stari dovolj, da sami izberejo želene aktivnosti.
Luka Sreš je izpostavil, da so v 1. letniku na FGPA šport imeli obvezno in da je bilo to pozitivno.
Jure Pirc je izpostavil logistične težave in vprašal, če bi bilo možno uporabljati telovadnico na Tyrševi.
Vesna Rauter je povedala, da s to telovadnico razpolagajo ŠD UM in da ne bi bilo težave.
Gregor Bratina je vprašal, kako pa bi bilo to mogoče urediti na dislociranih enotah.
Silvester Lipošek je povedal, da se lahko vse dogovorijo.
Vesna Rauter je poudarila, da je možno izbirati vsebine iz širokega spektra športnih vsebin, da bi vsak
našel nekaj zase.
Predsedujoča je po opravljeni razpravi predlagala, da člani sprejmejo naslednji sklep in preverijo stanje
prostoizbirnosti izbirnih predmetov na fakulteti.
Sklep 3
ŠS UM se seznani s poročilom športnih pedagogov na UM in preveri stanje izvajanja prostoizbirnih
predmetov na fakultetah.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4. Potrditev zapisnikov 16. redne seje ŠS UM in 11. izredne seje ŠS UM
Predsedujoča je pod točko »Potrditev zapisnikov 16. redne seje ŠS UM in 11. izredne 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 16. redne seje ŠS UM in 11. izredne 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
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je povedala, da so vsi sklepi, ki so bili sprejeti, izvršeni, razen sklepa 8.2. s 16. redne seje ŠS UM, saj s
poročilom o izvajanju akcijskih načrtov za študente invalide še ni bil seznanjen Senat UM, saj točka kljub
pravočasnemu posredovanju ni bila uvrščena na zadnjo redno sejo Senata UM.
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
predala besedo članu Upravnega odbora UM, Juretu Pircu, ki je povzel dogajanje na zadnji seji UO UM.
Povedal je, da so sprejemali merila za razdelitev sredstev, saj na rektoratu UM ostane preveč denarja, ki
bi lahko bil namenjen fakultetam. Dodal je, da je samo ena fakulteta poslovala pozitivno.
Maja Žibert je povedala, da je bila problematika glede ankete o pedagoškem delu in obremenitvi že
predstavljena, zato je besedo predala Tini Pivec, članici Senata UM, ki je povzela dogajanje na seji Senata
UM. Izpostavila je pritožbo dr. Zlatke Rakovec-Felser na odločbo Senata FF UM glede neizvolitvi v naziv
izredna profesorica. Člane ŠS UM je spomnila, da je bilo s strani ŠS UM kandidatki podano negativno
mnenje. Povedala je, da se je kandidatka ponovno pritožila na mnenje ŠS MF, kar je bilo brezpredmetno
in na anketo o pedagoškem delu. Kljub temu, da je bil postopek pravilno izpeljan in kljub predlogu, da se
kandidatkino pritožbo kot neutemeljeno zavrne, nato Senat UM ni izglasoval tega sklepa. Dodala je, da ni
jasno, kaj se bo v tem primeru zgodilo.
Monika Strauss, članica Komisije za dodiplomski študij Senata UM, je povzela dogajanje na seji komisije
in povedala, da je bila predstavljena analiza študijskih programov in da je bilo veliko govora o tem, kakšni
študenti se vpisujejo na UM.
Tina Pivec, članica Komisije za podiplomski študij Senata UM, je povedala, da je bilo na seji govora o
dodatni praksi za študente 2. stopnje, ki bo ovrednotena z dodatnimi točkami ECTS za študenta in
zapisana v prilogo k diplomi.
Katja Zemljič je vprašala, če je to mogoče tudi za študente pedagoških smeri in če se lahko to šteje v
skupno število ur, ki so potrebne za opravljeno pripravništvo.
Tina Pivec je odgovorila, da je bil ta predlog pripravljen na podlagi predloga s strani podjetij, predvsem
na področju naravoslovja in tehnike in da je mnenja, da je takšne vrste prakso žal nemogoče iskati v
pedagoških institucijah.
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.
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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.
Monika Strauss, predsednica Stalne delovne komisije za študijske zadeve, da je njena naloga, da poišče
nove člane. Dodala je, da pripravlja promocijo ankete o pedagoškem delu in obremenitvi študentov in da
je pregledala Pravilnik o doktorskem študiju.
Maja Žibert je povedala, da so se predsedniki sestali in pripravili program dela do poletja.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 7
ŠS UM se seznani s poročilom predstavnikov stalnih delovnih komisij ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 8. Končna poročila KIDŠ za leto 2017
Pod točko »Končna poročila KIDŠ za leto 2017« je predsedujoča povedala, da so izvedeni projekti po
posameznih članicah razvidni iz gradiva in da so bila končna poročila veliko bolje pripravljena kot v
preteklosti. Dodala je, da se je pojavila napaka pri ŠS FERI, saj so izvedli projekt Sprejem brucev, kljub
temu da piše, da ni bil izveden, saj se je pojavila napaka pri vnašanju projektov.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 8
ŠS UM potrdi poročilo Komisije za interesno dejavnost študentov za koledarsko leto 2017, kot je
razvidno iz priloge Pregled končnih poročil za leto 2017.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 9. Predlog razdelitve sredstev po pozivu KIDŠ za leto 2018
Pod točko »Predlog razdelitve sredstev po pozivu KIDŠ za leto 2018« je predsedujoča predstavila način
razdelitve sredstev po Pozivu za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov
članic v letu 2018. Povedala je, da je vsaka prejela enak fiksni delež, delež glede na število vpisanih
študentov na članici in da so vsi prejeli dodatek, ki je bil odvisen od števila točk, ki so jih prejeli glede na
oddano vlogo.
Monika Strauss je vprašala, če bo možno pogledati razdelitev točk.
Maja Žibert ji je odgovorila, da bo mogoče.
Luka Sreš je vprašal, kako so se odločili glede dodatka.
Maja Žibert mu je povedala, da so se odločili, da ga letos prejmejo vsi, ki so se prijavili.
Luka Sreš je vprašal, če so programi boljši.
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Maja Žibert mu je odgovorila, da so.
Predsedujoča je po razpravi predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 9
ŠS UM potrdi predlog razdelitve sredstev Komisije za interesno dejavnost študentov na podlagi Poziva
za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic v letu 2018, kot je
razviden iz priloge Predlog razdelitve sredstev za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela
2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 10. Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru
Pod točko »Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru« je Tina Pivec predstavila Pravilnik o
doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru. Povedala je, da je Komisija za podiplomski študij Senata UM
po dolgotrajni razpravi, ki je trajala več kot dve leti, pripravila predlog Pravilnika o doktorskem študiju na
UM, v katerem so urejeni priprava, organizacija, kriteriji, izvedba in spremljanje kakovosti doktorskega
študija, vključno z vsemi spremljajočimi postopki (prijava, potrditev teme doktorske disertacije, izdelave,
ocene in zagovor doktorske disertacije).
Določena so temeljna načela doktorskih študijskih programov, vrste programov, opredeljena je doktorska
šola, ki je skupno ime za vse doktorske študijske programe, ki jih izvajajo članice UM po minimalnih
standardih odločnosti. Določeno je trajanje študijskih programov, struktura predmetnika, npr.
individualno raziskovalno delo je vključeno v vsak semester študija, določeni so kriteriji za nosilce
posameznih učnih enot, mentorje, vodje doktorskih študijskih programov.
Opredeljene so pravice in obveznosti doktorskega študenta, mentorja in morebitnega somentorja,
zapisan je postopek prijave in potrditve teme doktorske disertacije ter izdelava, oddaja in zagovor
doktorske disertacije ter promocija doktorjev znanosti.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 10
ŠS UM se seznani z osnutkom Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 11. Predlogi in pobude
Pod točko »Predlogi in pobude« ni bilo razprave.
Ad. 12. Razno
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Pod točko »Razno« je predsedujoča povedala, da mora ŠS UM skladno z drugim odstavkom 6. člena Sklepa
o razpisu volitev rektorja UM imenovati člana volilnega odbora rektorata iz vrst študentov in člana
volilnega odbora UKM iz vrst študentov za izvedbo rektorskih volitev v mesecu juniju.
Predlagala je, da bi v volilni odbor rektorata imenovali Mimo Berdnik, v volilni odbor UKM pa Nino Krel.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 12
ŠS UM v skladu z drugim odstavkom 6. člena Sklepa št. 020/2018/S 3//514-MM o razpisu volitev
rektorja Univerze v Mariboru imenuje Mimo Berdnik za članico volilnega odbora rektorata iz vrst
študentov.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 12.1.
ŠS UM v skladu z drugim odstavkom 6. člena Sklepa št. 020/2018/S 3//514-MM o razpisu volitev
rektorja Univerze v Mariboru imenuje Nino Krel za članico volilnega odbora UKM iz vrst študentov.

Sklep je bil soglasno sprejet.

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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