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ZAPISNIK
2. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 22.5.2014

Prisotni člani ŠSUM: Tadej Štadler (FERI), Timotej Horvat (FKBV), Sanja Potrč (FKKT), Tea Markotić
(EPF), Sandra Gobec (PF), Nuša Novak (PeF), Anže Zaletel (FVV), Tina Pivec (FF), Vito Šimonka (FNM),
Sašo Sklamba (FL), Sara Beluhan (FT)
Prisotni namestni člani ŠSUM: Monika Sobočan (MF), Aleš Žibert (FG), Andrej Černi (FZV)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja UM: Rok Hržič
Ostali prisotni: Pia Prebevšek (FERI), Luka Romanić (FKKT), Polona Podlesnik (PF), Mitja Šramel (FF),
Klemen Grobin (FL), Rebeka Žirovnik (PF), Gregor Nikolić (FERI), Božidar Aničić (FKKT), Benjamin
Kozile (FKBV), Tina Ekart (PeF), Maja Žibert (FT), Eva Nike Cvikl (MF), Primož Šajher, Robert Presker,
Zdenka Petermanec

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS UM

Rok Hržič, prorektor za študentska vprašanja UM, je pozdravil vse navzoče, preveril sklepčnost in
ugotovil, da smo sklepčni.
Predstavil je dnevni red 2. redne seje ŠS UM in odprl razpravo.
Predlagan dnevni red:
1.
Potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS UM
2.
Potrditev zapisnika 1. redne seje ŠS UM
3.
Pregled neizvršenih sklepov
4.
Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in Komisij Senata UM
5.
Habilitacijski postopek
6.
Imenovanje članov Komisije za interesne dejavnosti študentov
7.
Potrditev šolnin, vpisnin in drugih stroškov
8.
Stalne delovne komisije ŠS UM
9.
Pobude in predlogi
10.
Razno
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 1
ŠS UM potrdi predlagani dnevni red 2. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2. Potrditev zapisnika 1. redne seje ŠS UM
Predsedujoči je 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 1. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov

Predsedujoči je besedo predal sekretarju ŠS UM, ki je povedal, da ŠS UM nima neizvršenih sklepov.

Ad 4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in Komisij Senata UM

Predsedujoči je predal besedo Klemnu Drnovšku, ki je poročal o vsebini 7. redne seje Upravnega
odbora UM.
Rok Hržič je podal poročilo o 30. redni seji Senata UM.
Aleš Žibert je predlagal, da člani organov komisij, ki so zadolženi za poročanje na seji ŠS UM in na seji
niso prisotni, napisali kratko poročilo o bistvenih točkah seje.
Predsedujoči je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4
ŠS UM se seznani s poročili sej Upravnega odbora UM, Senata UM in Komisij Senata UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5. Habilitacijski postopek
Predsedujoči je dal besedo sekretarju ŠS UM, Klemnu Drnovšku, ki je članom predstavil negativno
mnenje Študentskega sveta FERI o kandidatu dr. Milanu Ojsteršku, kandidatovo pritožbo in predlog
odgovora na pritožbo.
Gregor Nikolić, prodekan študent FERI-ja, je dodal, da ŠS FERI zelo redko poda negativno mnenje
študentov o pedagoški usposobljenosti kandidatov. Povedal je, da je kandidat izpostavljal, da prej ni
bil obveščen o slabem mnenju študentov, vendar je to razvidno že iz ocene študentske ankete.
Kandidata so vseeno povabili na sejo ŠS FERI, pri čemer so pričakovali, da bo kandidat na sejo prišel
pripravljen. Na seji je kandidat povedal zgolj to, da je razočaran, da se mu dela krivica, pri tem pa ni
podal nobenega predloga za izboljšanje svojega pedagoškega dela. Prodekan študent je izpostavil, da
je ocena kandidata cel čas padala, kljub temu, da so ga opozarjali na pomanjkljivosti.
Po podanem poročilu in opravljeni razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:

Sklep 5
1. Pritožbi izr. prof. dr. Milana Ojsterška z dne 14.4.2014 zoper sklep Študentskega sveta Fakultete za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru se ne ugodi.
2. Sklep o negativnem mnenju Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko Univerze v Mariboru o pedagoški usposobljenosti izr. prof. dr. Milana Ojsterška se potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6. Imenovanje članov Komisije za interesne dejavnosti študentov
Predsedujoči je povedal, da članom Komisije za interesne dejavnosti študentov poteče mandat, zato
mora ŠS UM imenovati nove člane za mandatno obdobje dveh let, ki je vezano na mandatno obdobje
novoizvoljenega ŠS UM. Dodal je, da ŠS UM imenuje 3 člane komisije, in da so se na poziv odzvali trije
kandidati.
Nina Pivec, Timotej Horvat in Vito Šimonka se na kratko predstavijo.
Po opravljeni predstavitvi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 6
ŠS UM imenuje v Komisijo za interesno dejavnost študentov Tino Pivec, Timoteja Horvata in Vita
Šimonko za mandatno dobo dveh let in se veže na mandatno dobo članov Študentskega sveta
univerze v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7. Potrditev šolnin, vpisnin in drugih stroškov
Predsedujoči je člane seznanil s pripravljenimi ceniki, na katere ŠS UM podaja soglasje.
Besedo je predal Zdenki Petermanec, ravnateljici UKM, ki je predstavila predlog UKM za zvišanje
vpisnin za študente s sedanjih 6,3€ na 10€. Kot argument za zvišanje vpisnine je izpostavila, da
enakega obsega dela ob dosedanjih sredstvih ne morejo več zagotavljati, saj so se dodeljena sredstva
UKM od leta 2008 naprej zniževala. Dodala je, da študenti v Mariboru v razmerju s študenti v Ljubljani
plačujejo veliko nižjo vpisnino. Izpostavila je, da bi sredstva, ki bi bila pridobljena z zvišanjem vpisnine
uporabili za odprtost čitalnice ČUK do 24. ure, za nakup literature, ter morebitno podaljšanje
odpiralnega časa knjižnice.
Maja Žibert izpostavi, da študenti FT in drugih dislociranih enot plačujejo enake vpisne stroške, kljub
temu pa sta UKM in čitalnica ČUK za študente zaradi velike oddaljenosti precej oddaljeni in
nedostopni.
Ravnateljica UKM je odgovorila, da so študentom dislociranih enot na voljo vsi dostopi do
elektronskih virov, prav tako pa si prizadeva za vzpostavitev knjižnic na posameznih fakultetah.
Anže Zaletel predlaga nižje plačilo oz. drugačno prerazporeditev plačila, glede na to, da storitev UKM
ti študenti praktično ne uporabljajo.
Rok Hržič mu odgovori, da ima ŠS UM pristojnost podaje soglasja le na posamezne cenike, ne more
pa spremeniti načina delitve sredstev.
Ravnateljica UKM zapusti sejo ŠS UM.
Predsedujoči članom predstavi posamezne tabele cenikov šolnin, vpisnin in drugih stroškov in
predstavi predlog delnega zvišanja višine vpisnine v UKM.

Gregor Nikolić izpostavi, da smo študenti zadnji, ki lahko rešujemo finančno stanje, da pa je prav, da
stopimo naproti in najdemo rešitev, ki je ustrezna za obe strani.
Robert Presker predstavi predlog zvišanja vpisnine v deležu, ki pripada storitvam Računalniškega
centra Univerze v Mariboru.
Eva Nike Cvikl izpostavi, da ŠS MF ni podal soglasja na predlagano višino šolnin, ker so bili
pomanjkljivo informirani, cenika sploh niso dobili v pregled in podajo soglasja, tako da bodo
strokovne službe MF prosili za obrazložitev.
Predsedujoči po opravljeni razpravi da na glasovanje naslednje sklepe:
Sklep 7.1:
ŠS UM daje soglasje k vpisnim stroškom, šolninam in drugim postavkam Cenika za študijsko leto
2014/2015, kot je prikazano v Tabeli 1, Tabeli 2 in Tabeli 3, pri čemer odreka soglasje višinam
predlaganih šolnin za študij na MF.
Sklep 7.2:
ŠS UM daje soglasje višinam šolnin za študij na MF iz študijskega leta 2013/2014 (EMAG 5.890,00 EUR
na letnik ter bolonjski doktorski program 4000,00 na letnik), razen če do 7. redne seje UO UM ŠS MF
UM sprejme drugačen sklep.
Sklep 7.3:
ŠS UM predlaga prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov za
študijsko leto 2014/2015 v višini 3 EUR brez DDV.
Sklep 7.4:
ŠS UM daje soglasje k Ceniku knjižničnih storitev za študijsko leto 2014/2015, kot je prikazan v Tabeli
4, s tem da se ob postavki 1.1 upošteva znižana letna članarina, ki znaša 6,9 EUR.
Sklepi so bili soglasno sprejeti.

Ad 8. Stalne delovne komisije ŠS UM
Predsedujoči zbrane seznani z odstopno izjavo predsednika Stalne delovne komisije za obštudijske
zadeve in meduniverzitetno ter mednarodno sodelovnje ŠS UM in da na glasovanje naslednji sklep:

Sklep 8
ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Bojana Klavžarja, predsednika Stalne delovne komisije za
obštudijske zadeve in meduniverzitetno ter mednarodno sodelovnje Študentskega sveta Univerze v
Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 9. Pobude in predlogi
Pod točko »Pobude in predlogi« na seji ni bilo razprave.

Ad 10. Razno
Tina Pivec izpostavi, da kot članica Komisije za pritožbe študentov predlaga, da ŠS UM zavzame
stališče, da se kandidatom za vpis na UM omogoči dopolnitev vloge, v kolikor je ta formalno
pomanjkljiva
Predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 10
ŠS UM poda stališče, da se kandidatom za vpis na Univerzo v Mariboru omogoči dopolnitev vlog za
vpis, v kolikor te niso formalno popolne.
Sklep je bil soglasno sprejet.

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

