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Maribor, 24. junija 2016

ZAPISNIK
2. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 23. 6. 2016
Prisotni člani ŠS UM: Gregor Nikolić (FERI), Laura Lepej (FKBV), Rok Gomilšek (FKKT), Živa Ledinek (MF),
Nuša Mahorič (EPF), Andrej Šajher (FS), David Borlinič Gačnik (PF), Luka Muršec (FGPA), Kaja Sel (FF), Katja
Zemljič (FNM)
Nadomestni člani ŠS UM: Pia Prebevšek (FERI), Monika Strauss (EPF), Jure Pirc (PF), Žan Mlakar (FF)
Predsedujoča ŠS UM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Tina Pivec (FF), Matej Matic Murenc (EPF), Primož Šajher (UM), Sanja Potrč (FKKT), Tilen
Markun (FOV), Teodor Varga (FS)
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane in ugotovila, da smo sklepčni.
Povedala je, da bi dnevni red razširili za dve dodatni točki in sicer Podaja mnenja k predlogom za
Perlachove nagrade in priznanja za leto 2016 in Podaja soglasja k predlogu sprememb in dopolnitev
pravilnika o študijskem procesu študentov invalidov UM, za katerega je prorektorica po razpisu seje dobila
poziv strokovnih služb za podajo soglasja, saj se bosta obe tematiki obravnavali na zadnji seji Senata UM
pred senatnimi počitnicami.
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. Rebalans finančnega načrta ŠS UM za leto 2016
6. Podaja mnenja k predlogom za Perlachove nagrade in priznanja za leto 2016
7. Podaja soglasja k predlogu sprememb in dopolnitev pravilnika o študijskem procesu študentov
invalidov UM
8. Predlogi in pobude
9. Razno
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Zbrane člane ŠS UM je predsedujoča vprašala, ali se z dopolnitvijo dnevnega reda strinjajo.
Ker pripomb ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 2. redne seje ŠS UM, razširjen za dodatni točki: Podaja mnenja k predlogom za
Perlachove nagrade in priznanja za leto 2016 in Podaja soglasja k predlogu sprememb in dopolnitev
pravilnika o študijskem procesu študentov invalidov UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Potrditev zapisnika 1. redne seje ŠS UM.
Predsedujoča je pod točko Potrditev zapisnikov 1. redne seje ŠS UM povedala, da je zapisnik razviden iz
gradiva in da je do sedaj prišla ena pisna pripomba s strani Alena Krošlja, ki je opozoril, da v zapisniku ni
zapisano, da je izrazil željo, da bi videl pritožbe, ki so jih stanovalci ŠD poslali prorektorici Maji Žibert.
Pripombe so že razvidne iz zapisnika.
Zbrane je vprašala, če imajo še kakšno pripombo na zapisnik.
Ker pripomb ni bilo, je predsedujoča predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 1. redne seje ŠS UM z upoštevanimi pripombami.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Tina Pivec, sekretarka ŠS UM, je povedala, da neizvršenih sklepov s prejšnjih sej ni bilo. V času od zadnje
seje so bili na UO UM posredovani sklepi glede cenika UM ter Prispevka za knjižnice in glede povišanja
stanarin v ŠD UM. Predlagala je, da prorektorica poroča o sklepu, ki je bil sprejet na prejšnji redni seji in
sicer o razgovorih s člani komisij Senata UM, ki se sej ne udeležujejo redno.
Maja Žibert je povedala, da je razgovore s člani opravila in da bodo nekateri izmed njih končali študij
oziroma bodo podali odstopno izjavo iz dotičnih komisij. Povedala je, da so kot razloge za neudeležbo
navajali obvezne študijske obveznosti ali odsotnost v tujini.
Gregor Nikolić je izpostavil, da seje komisij Senata UM potekajo enkrat na mesec in da obvezne vaje niso
dovoljšnje opravičilo.
Tina Pivec ga je dopolnila, da je vedno v začetku študijskega leta sprejet terminski plan sej.
Predsedujoča je nato predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
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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
Pod točko »Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM je predsedujoča najprej
besedo predala Sanji Potrč, članici Habilitacijske komisije, ki je povedala, da sta bili v času od zadnje seje
ŠS UM izvedeni dve seji Habilitacijske komisije, na katerih ni bilo večjih posebnosti, izkazalo se je, da so
se v zadnjem času večkrat pojavljale vloge, v katerih so strokovni poročevalci zapisali identična mnenja.
Zaradi identičnega mnenja so se takšne vloge vrnile strokovnim poročevalcem, da ponovno napišejo
strokovna poročila.
Predsedujoča je povedala, da je v tem času potekala tudi seja Komisije za znanstveno-raziskovalne
zadeve, na kateri je bilo izpostavljeno, da je bil objavljen razpis za sofinanciranje kariernih centrov.
Povedala je tudi, da v tem času ni bilo seje Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje.
Predsedujoča je povedala, da je v času od zadnje seje ŠS UM potekal Upravni odbor UM. Povedala je, da
so vsi člani ŠS UM prejeli elektronsko pošto s strani Klemna Drnovška, ki je v UO UM predstavnik
študentov. Povedala je, da je bilo na seji UO UM doseženo, da se stanarina v ŠD UM podraži za 3 evre in
ne za 4 evre kot je bilo sprva predvideno. Izpostavila je tudi, da UO UM ni imel posluha glede tega, saj se
je ŠSS ŠD strinjal s podražitvijo. Povedala je, da se je podaljšal odpiralni čas ČUK-a.
Tilen Markun je povedal, da je v tem času potekala 12. redna seja Senata UM. Na seji je bila obravnavana
pritožba študentke, ki jo je Senat UM vrnil na članico. Povedal je tudi, da je bilo govora o izbirnosti na UM
in da so se člani Senata UM strinjali s predlogom izboljšanja izbirnosti.
Maja Žibert je povedala, da je v tem času potekala Komisija za kakovost univerze, ki je potekala brez
posebnosti.
Predsedujoča je izpostavila, da je bil na Statutarni komisiji, Komisiji za dodiplomski študij in Komisiji za
podiplomski študij Pravilnik o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov, povedala je, da
je bil eden izmed predlogov spremembe v diskusiji tudi ta, da se rezultati študentske ankete več ne bi
javno objavljali. Maja Žibert je povedala, da so bile Spremembe in dopolnitve Pravilnika o ocenjevanju
pedagoškega dela in obremenitve študentov kot tudi Osnutek Pravilnika o domskem redu stanovalcem
študentskih domov dane na javno obravnavo, ki bo trajala do 31. 8. 2016 do 12. ure.
Tina Pivec je povedala, da je v tem času potekala tudi Komisija za podeljevanje častnih naslovov in nagrad
UM, kjer so bili potrjeni vsi predlogi, ki so bili predlagani na seji ŠS UM.
David Borlinič Gačnik je povedal, da je v tem času potekala tudi seja Komisije za knjižnični sistem, na kateri
so sprejeli sklep, da se podraži članarina za 60 centov in da se bo zaradi te podražitve podaljšal obratovalni
čas čitalnice ČUK. Povedal je, da bodo na predlog študentov spremenili tudi akademske izkaznice, na
katerih bi dopisali članico, na kateri študent študira. Izpostavil je tudi, da se bo v oktobru dogajal projekt
Študentski oktober.
Sklep 4
ŠS UM se seznani s poročili sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM.
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Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5. Rebalans finančnega načrta ŠS UM za leto 2016
Predsedujoča je pod točko Rebalans finančnega načrta ŠS UM za leto 2016 povedala, da smo s strani
Finančno računovodske službe UM prejeli sklep MIZŠ o določitvi sredstev za interesne dejavnosti
študentov v letu 2016.
Povedala je, da v letu 2016 znaša znesek na študenta 1,0043 evra. V skladu s tem UM dobi za
sofinanciranje interesne dejavnosti študentov 10.870,04 EUR v letu 2016.
V Finančnem načrtu ŠS UM je bilo predvideno, da bomo za sofinanciranje interesne dejavnosti študentov
v letu 2016 s strani MIZŠ pridobili enako vrednost kot v letu 2015, to je 10.632,00 EUR. Letos so se torej
sredstva na univerzitetni ravni zvišala za 238 EUR. Denar, pridobljen s strani MIZŠ, se deli tako, da polovica
pridobljenega zneska ostane v ŠS UM, druga polovica pa se razdeli po ŠS članic.
Predsedujoča je članom ŠS UM povedala, da lahko v gradivu najdejo razdelitev po članicah, in sicer gre
50 % tega denarja na ŠS članic v enakem deležu (159,86), drugih 50 % pa se razdeli po članicah glede na
število študentov, ki študirajo na posamezni članici.
Predsedujoča je prisotne pozvala k razpravi. Ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjih
sklepov:
Sklep 5
ŠS UM se seznani s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o določitvi vrednosti točke na
študenta in o določitvi sredstev za interesne dejavnosti študentov v letu 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 5.1
ŠS UM potrdi rebalans Finančnega načrta ŠS UM za leto 2016 (kot v prilogi).
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6. Podaja mnenja k predlogom za Perlachove nagrade in priznanja za leto 2016
Predsedujoča je pod točko Podaja mnenja k predlogom za Perlachove nagrade in priznanja za leto 2016
povedala, da smo dobili poziv s strani strokovnih služb, da pred obravnavo Perlachovih nagrad na Senatu
UM podamo soglasje k predlogom Perlachovih nagrad in priznanj.
Namen Perlachovih nagrad je nagraditi raziskovalno oz. umetniško delo študentov. Vsako leto se podeli
po ena nagrada za področje naravoslovnih in matematičnih ved, tehničnih ved, biotehničnih, zdravstvenih
in medicinskih ved, družboslovnih ved, humanističnih ved in za področje umetnosti, vsako leto pa se lahko
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podelita tudi po dve Perlachovi priznanji za naslednja področja: znanstvenoraziskovalni dosežki, kulturnoumetniški dosežki in dosežki na tekmovanjih, natečajih in drugi dosežki.
Za Perlachovo nagrado in Perlachova priznanja morajo mentorji raziskovalnih oz. umetniških del predložiti
tista dela, ki ustrezajo razpisnim pogojem.
Rektor nato imenuje strokovno komisijo, ki pregleda predloge v skladu s Pravilnikom o podelitvi častnih
naslovov, priznanj in nagrad UM, po pregledu pa komisija predloži Senatu UM vse ocene skupaj s svojim
poročilom in predlogom vrstnega reda kandidatov za nagrade in priznanja. Dobitniki dobijo tudi denarno
nagrado.
Iz gradiva je razvidno, da so predlogi za Perlachove nagrade naslednji: Barbara Skok s FNM za področje
naravoslovne in matematične vede, Božidar Aničić s FKKT za področje tehniške vede, Katarina Pregl s PEF
za področje umetnosti in Monika Sobočan z MF za področje biotehniških, zdravstvenih in medicinskih
ved.
Predlogi za Perlachova priznanja pa so naslednji: Tamara Hršak in Laura Koder s PEF za področje kulturnoumetniški dosežki, Sara Nikolić in Mirjam Močnik z MF za področje znanstvenoraziskovalnih dosežkov,
Ines Muršič in Timea Hebar z MF za področje znanstvenoraziskovalnih dosežkov in skupina študentk FS
za področje dosežkov na tekmovanjih, natečajih.
Predsedujoča je prisotne pozvala k razpravi. Ker razprave ni bilo, je bilo predlagano sprejetje naslednjega
sklepa:
Sklep 6
ŠS UM podaja soglasje k predlogom za Perlachove nagrade in priznanja za leto 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7. Podaja soglasja k predlogu sprememb in dopolnitev pravilnika o študijskem procesu
študentov invalidov UM
Predsedujoča je pod točko Podaja soglasja k predlogu sprememb in dopolnitev pravilnika o študijskem
procesu študentov invalidov UM povedala, da želi člane ŠS UM na podlagi podanih sprememb in
dopolnitev Pravilnika o študijskem procesu študentov invalidov UM, ki jih je ŠS UM prejel v potrditev,
seznaniti z bistvenimi novostmi, ki jih prinaša predlog.
Dodan je bil nov odstavek 4. člena, ki se glasi:
O vlogi za pridobitev statusa študenta invalida odloča Komisija za študijske zadeve članice, ki sprejme
sklep, s katerim se študentu zaprošeni status lahko dodeli ali ne.
Prav tako se je novemu predlogu dodala priloga – vloga za pridobitev posebnega statusa študenta na UM,
ki je v prejšnjem pravilniku ni bilo.
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Na podlagi te spremembe je prilagojen celoten predlog, ki je bil prejet za v potrditev, je pa ta sprememba
pripravljena v prid študenta, saj imajo s tem pravilnikov študentje možnost, da dodajo bistveno več listin,
ki odločajo o njegovem statusu. Prejšnji pravilnik pa je določal le nekaj izmed teh, ki jih imajo možnost
priložiti sedaj.
Predsedujoča je odprla razpravo.
Jure Pirc je povedal, da ima nomotehnične pripombe na dodan odstavek 4. člena, kjer bi bilo smiselno
izbrisati besedo lahko, saj se študentu zaprošeni status podeli ali pa se mu ga ne podeli. Izpostavil je tudi,
da bi bilo smiselno izbrisati stavek o vročanju po Zakonu o splošnem upravnem postopku, saj se mora
Zakon o splošnem upravnem postopku vedno upoštevati.
Gregor Nikolić je povedal, da je pomembna vsebina.
Predsedujoča je po končani razpravi predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 7
ŠS UM podaja soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev Pravilnika o študijskem procesu študentov
invalidov Univerze v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 8. Predlogi in pobude
Predsedujoča je prisotne pozvala k podaji predlogov oziroma pobud.
Gregor Nikolić je povedal, da je že na kolegiju prodekanov izpostavil dejstvo, da ne ve, kako bi ljudi
spodbudili k delu, saj so dogovori bili na različnih kolegijih prodekanov že sprejeti, npr. da bodo javno
objavljena vabila in zapisniki, vendar se pri nekaterih posameznikih ni še nič spremenilo. Povedal je, da je
tako tudi pri Tari Svetini, predsednici ŠSS ŠD, ki je bila pozvana, da se udeleži seje ŠS UM, na katerih se je
govorilo o podražitvah stanarine, vendar se seje ni udeležila. Izpostavil je, da je delovanje ŠSS ŠD
netransparentno in da ne funkcionira učinkovito, zato je podal predlog, da se predsednico ŠSS ŠD pokliče
k odgovornosti in da uporabimo pravno podlago, da se jo razreši z mesta predsednice ŠSS ŠD.
Povedal je, da je po njegovem mnenju ŠSS ŠD na nek način neodvisen, saj ŠS UM ne more podati pripomb
na spremembe cenika ŠD UM, ŠSS ŠD pa lahko na sejah ŠS UM sodeluje pri sprejemanju in podaji mnenja
o cenikih UM in posameznih članic. Izpostavil je, da bi bilo to treba nujno spremeniti in še enkrat izpostavil
predlog, da se Taro Svetina, predsednico ŠSS ŠD pozove k odgovornosti in se jo razreši.
Primož Šajher je povedal, da se je ne more kar tako razrešiti, saj je bila izvoljena izmed izvoljenih
predstavnikov posameznih študentskih domov.
Gregor Nikolić je vztrajal pri tem, da se izkoristijo pravne možnosti, ki so ŠS UM na voljo, saj bo vse skupaj
še bolj potonilo, če bo ostala na položaju.
Živa Ledinek je povedala, da volitve predstavnikov študentskih domov potekajo tako, da je na oglasni
deski objavljeno, kdo kandidira, več pa o kandidatu ne izveš. Povedala je, da edino kar ŠSS ŠD objavlja na
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Facebook strani je to, kdaj bo kakšen projekt ali kdaj bo naslednja zabava. Izpostavila je dejstvo, da je
njihova edina funkcija ta, da delajo dobro za študente, saj njihova naloga ni podaja mnenja o pedagoški
usposobljenosti v postopku habilitacije ipd.
Tilen Markun je člane ŠS UM, ki stanujejo v ŠD UM, vprašal, kako je s sejami ŠSS ŠD.
Andrej Šajher mu je odgovoril, da se je seje želel udeležiti, vendar se je ni mogel, saj nikjer ni informacij,
kdaj seje potekajo.
Jure Pirc je vprašal, kako potekajo volitve.
Primož Šajher mu je odgovoril, da na volitvah izvolijo predstavnika vsakega študentskega doma in da na
konstitutivni seji ŠSS ŠD izvolijo predsednika ŠSS ŠD iz izvoljenih predstavnikov, ki tvorijo ŠSS ŠD.
Maja Žibert je izpostavila, da jo je že večkrat prosila, da ji posreduje kakšno dokumentacijo pa tega ni
storila. Kot primer je navedla, da je iz poročila o delu razbrala, da pripravljajo spremembe domskega reda
in jo je prosila za dokumentacijo, a je ni prejela.
Gregor Nikolić je povedal, da ga jezi to, da se nekateri zelo trudijo in delajo, nekateri pa sedijo na
možnostih, ki bi jih drugi z veseljem izkoristili.
Tilen Markun je predlagal, da bi jo pozvali, da bi se zagovarjala na seji ŠS UM.
Gregor Nikolić je še enkrat poudaril, da se sej ne udeležuje.
Andrej Šajher ga je dopolnil, da je bila pozvana, ampak se seje ni udeležila.
Jure Pirc je vprašal, če jo lahko javno pozovemo k odstopu.
Maja Žibert je povedala, da ŠS UM lahko sprejme sklep o tem.
Jure Pirc je predlagal, da bi jo najprej pozvali k odstopu in če tega ne bi storila, bi jo rektor razrešil.
Pia Prebevšek je povedala, da ne bi bilo smiselno, da bi jo povabili na razgovor, saj je bila že na velikem
številu sestankov pa se ni nič spremenilo.
Rok Gomilšek je vprašal, če imamo pravno podlago, da ne deluje primerno.
Gregor Nikolić mu je odgovoril, da je pravna podlaga Pravilnik o delovanju in sestavi študentskih svetov.
Živa Ledinek je izrazila pomislek, da ima občutek, da so bili tudi ostali predstavniki študentskih domov
nastavljeni.
David Borlinič Gačnik je povedal, da je naša dolžnost, da jo pozovemo, prav tako pa je stanovalce
študentskih domov pozval, da sami kandidirajo.
Maja Žibert je povedala, da bodo v času poletja senatne počitnice, kjer bodo mirovali vsi roki in da takrat
študentski sveti nimajo sej.
Gregor Nikolić je povedal, da moramo nekaj storiti, da bo to sporočilo za vse, ki ne delajo dobro.
Živa Ledinek je pristavila, da v kolikor nič ne bomo odreagirali, se bo sporočilo izgubilo.
Maja Žibert je končala razpravo in predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 8:
ŠS UM poziva predsednico ŠSS ŠD Taro Svetina k odstopu z vseh funkcij, ki jih opravlja kot študentska
predstavnica na Univerzi v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 9. Razno
Pod točko »Razno« je predsedujoča povedala, da je ŠS UM prejel dopis rektorja UM, ki je posredoval
prošnjo dveh študentov s Fakultete za naravoslovje in matematiko, in sicer od Kaje Perkovič in Erika
Hrena, ki sta našo univerzo izjemno uspešno zastopala na državnem univerzitetnem prvenstvu v plavanju,
ki je potekalo 18. 5. 2016 v Ljubljani. Erik Hren je dosegel najboljši rezultat tekmovanja v moški
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konkurenci, Kaja Perkovič pa je dosegla najboljši rezultat tekmovanja v ženski konkurenci. Zaradi izjemnih
rezultatov sta se uvrstila tudi na Evropsko univerzitetno prvenstvo v plavanju, ki bo potekalo v Zagrebu.
Ob prijavi na to tekmovanje morata poravnati tudi prijavnino, ki za vsakega študenta znaša približno
260,00 EUR.
Predsedujoča je odprla razpravo.
Tilen Markun je vprašal, če jim lahko zaradi uspehov financiramo tudi dnevnice.
Gregor Nikolić je povedal, da bi morali takšno zadevo rešiti sistemsko, v kolikor pa to spada pod izjemne
zadeve, ki bi jih morali razrešiti na matični fakulteti.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 9
ŠS UM nameni 520 EUR študentoma Kaji Perkovič in Eriku Hrenu s Fakultete za naravoslovje in
matematiko za udeležbo na Evropskem univerzitetnem prvenstvu v plavanju.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Nato je predsedujoča izpostavila, da je bil objavljen Poziv za sofinanciranje izvajanja programa interesnih
dejavnosti ŠS članic v letu 2016 in da morajo ŠS članic vloge oddati do 16. 8. 2016.
Jure Pirc je vprašal, kolikšen je fond tega poziva.
Maja Žibert mu je odgovorila, da 15000 evrov.
Maja Žibert je vse zbrane povabila na študentsko tekmovanje v raftih, ki bo potekalo 1. 7. 2016.
Gregor Nikolić pa je dodal, da jih vse vabi na after party v organizaciji ŠS FERI, ki bo isti dan potekal v klubu
KMŠ.

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