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Maribor, 16. julij 2014

ZAPISNIK
3. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 27.6.2014

Prisotni člani ŠSUM: Tadej Štadler (FERI), Tadej Jalšovec (MF), Sandra Gobec (PF), Miha Krajcer (FOV),
Anže Zaletel (FVV), Tina Pivec (FF), Vito Šimonka (FNM), Alen Krošelj (FE), Sara Beluhan (FT)
Prisotni namestni člani ŠSUM: Luka Romanid (FKKT), Aleš Žibert (FG), Andrej Černi (FZV), Klemen
Grobin (FL),
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja UM: Rok Hržič
Ostali prisotni: Pia Prebevšek (FERI), Petra Perpar (FOV), Blaž Resnik (FE), Sara Šetinc (FT), Matevž
Oman (FOV), Gregor Nikolič (FERI), Maja Žibert (FT), Pia Klobučar (MF), Rebeka Žirovnik (PF), Božidar
Aničid (FKKT), Rok Pintar (FOV), Alenka Platovšek (PF), Robert Presker (Rektorat)

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 3. 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 3. redne seje ŠS UM in odprl razpravo.
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje ŠS UM in 1. izredne seje ŠS UM
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in Komisij Senata UM
5. Habilitacijski postopek
6. KIDŠ
7. Stalne delovne komisije ŠS UM
8. Pobude in predlogi
9. Razno
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 1
ŠS UM potrdi predlagani dnevni red 3. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2. Potrditev zapisnika 2. redne seje ŠS UM in 1. izredne seje ŠS UM
Predsedujoči je povedal, da na predlog zapisnikov nismo prejeli nobene pripombe. Odprl je razpravo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 2. redne seje ŠS UM in 1. izredne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov

Predsedujoči je povedal, da ŠS UM nima neizvršenih sklepov. Hkrati je povedal, da je ŠS UM na
preteklih sejah ustanovil Začasno delovno komisijo za potrebe priprave predloga ureditve položaja
sekretarja ŠS članice in Začasno delovno komisijo za preučitev Pravilnika o podelitvi častnih naslovov,
priznanj in nagrad Univerze v Mariboru, in da bosta predstavnika komisij v okviru te točke dnevnega
reda zbranim predstavila ugotovitve.
Blaž Resnik je predstavil ugotovitve Začasne delovne komisije za preučitev Pravilnika o podelitvi
častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru. Povedal je, da je komisija pregledala
pravilnik in v skladu z razpravo na 1. redni seji ŠS UM predlaga, da ŠS UM poda predlog za
spremembo pravilnika na način, da se onemogoči kandiranje za nagrade tistim študentom, ki so člani
organov, ki odločajo o podelitvi nagrade, oz. so kako drugače vključeni v postopek podelitve. Nadalje
komisija predlaga, da se v posameznem študijskem letu, v primeru izjemnih rezultatov, lahko podeli
več znakov in plaket Leona Štuklja, in ne le po en znak in dve plaketi, kot zdaj določa pravilnik.
Gregor Nikolič je povedal, da se po eni strani strinja z omejitvijo, da študenti funkcionarji ne morejo
kandidirati za nagrade UM, vendar ima pomislek, ki ga je izpostavil tudi ŠS FERI. Študent, ki je denimo
prodekan za študentska vprašanja oz. član ŠS UM je lahko tudi izjemno dober športnik in bi si v tem
primeru nagrado zaslužil.
Rok Hržič mu je odgovoril, da se omejitev nanaša predvsem na to, da nagrade ne more pridobiti
nekdo, ki sodeluje v postopku odločanja, seveda pa mu je nagrada lahko podeljena kasneje, ko s
funkcijo preneha.
Aleš Žibert je povedal, da podpira predlog, da se kandidatura omeji tistim študentom, ki sodelujejo v
postopku odločanja o nagradi.
Alijana Pintar je predstavila ugotovitve Začasne delovne komisije za potrebe priprave predloga
ureditve položaja sekretarja ŠS članice. Sekratarstvo ŠS članic UM je zaradi specifične ureditve članic
in različnega delovanja ŠS članic nemogoče in tudi nesmiselno centralno urejati (urejati na ravni UM).
Kljub temu pa komisija zaradi lažjega reševanja problema financiranja sekretarja ŠS članic in nasploh
priznavanja položaja sekretarja ŠS članic predlaga, da se možnost sekretarstva ŠS članic vključi v
Pravilnik o delovanju in sestavi študentskih svetov, ko bo ta v fazi spreminjanja. Financiranja
sekretarstava ŠS članic na ravni UM ni mogoče zagotoviti, zato je to prepuščeno vsakemu
posameznemu ŠS.
Po opravljenih predstavitvah je predsedujoči na glasovanje dal 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

Predsedujoči je predal besedo Klemnu Drnovšku, ki je poročal o vsebini 8. redne seje Upravnega
odbora UM.
Rok Hržič je podal poročilo o 31. redni seji Senata UM.
Klemen Drnovšek je poročal o seji Habilitacijske komisije.
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 FNM o kandidatu dr. Matjažu Kovšetu, kandidatovo pritožbo in predlog
odgovora na pritožbo.
Vito Šimonka, je po predstavitvi sekretarja ŠS UM dodal, da ga pritožnik ni učil in da nima nobenih
osebnih razlogov da bi nasprotoval njegovi izvolitvi. Povedal je, da se je seznanil z gradivom in s
pridobljenimi mnenji študentov in da glede na izkazano meni, da docent ni ustrezno pedagoško
usposobljen. Dodal je, da se z namenom izboljšanja kakovosti študija na UM strinja s predlaganim
sklepom.
Po podanem poročilu in opravljeni razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 5
1. Pritožba dr. Matjaža Kovšeta z dne 24.6.2014 zoper sklep Študentskega sveta Fakultete za
naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, se zavrne.
2. Sklep o negativnem mnenju Študentskega sveta Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze
v Mariboru o pedagoški usposobljenosti dr. Matjaža Kovšeta se potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6. KIDŠ
Predsedujoči besedo predal Tini Pivec, predsednici Komisije za interesne dejavnosti študentov. Tina
Pivec je članom ŠS UM predstavila vsebino zadnje seje komisije, na kateri je komisija pregledala delna

poročila ŠS članic za sofinanciranje njihovih programov v letu 2014. Povedala je, da komisija ni
ugotovila nepravilnosti pri porabi sredstev, ter predstavila manjše pomanjkljivosti, ki so se pojavljale
pri poročilih.
Božidar Aničič je povedal, da imajo članice težave s poimenovanjem projektov, za katere ne vedo
točnega naslova. Izpostavil je ekskurzije, kjer se do samega dogodka ne ve, v katerem podjetju bo
ekskurzija potekala, zato večkrat pride do spremembe glede na vsebino, ki je bila podana ob prijavi.
Tina Pivec je odgovorila, da se naj v tem primeru dogodek poimenuje bolj splošno (npr. strokovna
ekskurzija), tako da ne bo potrebno dajati prošnje za spremembo prijavljenega programa.
Rok Pintar je izpostavil, da je omejitev delnih poročil na 3 strani pretirana in da na tako omejenem
prostoru ni mogoče dobro vsebinsko prikazati izvedenega programa.
Robert Presker mu je odgovoril, da se strinja, in da v naslednjem razpisu omejitev ne bo več
predpisana.
Po opravljeni predstavitvi in razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 6
ŠS UM se seznani s pregledom delnih poročil za leto 2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7. Stalne delovne komisije ŠS UM
Predsedujoči je povedal, da je Katarina Zupančič, predsednica Stalne delovne komisije za socialne
zadeve Univerze v Mariboru podala odstopno izjavo.
Članice komisije so za novo predsednico predlagale Pio Klobučar, študentko Medicinske fakultete
UM, ki je kandidaturi predložila motivacijsko pismo.
Predsedujoči je besedo dal Pii Klobučar, da se je kratko predstavila in utemeljila svojo kandidaturo.
Po opravljeni predstavitvi je predsedujoči dal na glasovanje naslednje sklepe:
Sklep 7.1
ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Katarine Zupančič, vodje Stalne delovne komisije za socialne
zadeve ŠS UM.
Sklep 7.2
ŠS UM imenuje Pio Klobučar za vodjo Stalne delovne komisije za socialne zadeve ŠS UM.
Sklep 7.3
ŠS UM nameni vodji Stalne delovne komisije za socialne zadeve mesečno plačilo v višini 100 EUR.
Sklepi so bili soglasno sprejeti.

Ad 8. Pobude in predlogi
Pod točko »Pobude in predlogi« je Sandra Gobec predstavila sklep ŠS PF. Na seji ŠS PF so obravnavali
problematiko delovnega časa UKM. ŠS PF je sprejel sklep s katerim predlaga podaljšanje delovnega
časa čitalnice ČUK.

Predsedujoči je odgovoril, da ŠS UM težko neposredno vpliva na odprtost UKM in čitalnice ČUK, da pa
se bo kot prorektor za študentska vprašanja glede navedenega predloga obrnil na ravnateljico UKM,
gospo Zdenko Petermanec.

Ad 9.

Razno

Pod točko Razno je predsedujoči povedal, da je ŠS UL na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport pismo glede problematike sofinanciranja doktorskega študija. Zbrane je povprašal o mnenju in
predlogih.
Rok Pintar je povedal, da je prav da se pridružimo. Dodal je, da se more področje sofinanciranje
doktorskega študija urediti tudi v prihodnje, saj so zneski zelo visoki in si študij študenti težko
privoščijo.
Predsedujoči se je zavezal, da se bo v imenu ŠS UM z dopisom pridružil ŠS UL in spremljal nadaljnje
dogajanje glede navedene problematike.
Predsedujoči je nadalje povedal, da je zaradi izgube statusa študenta prenehal mandat člana delovne
skupine za pripravo predloga enotne organiziranosti in vizije športa na Univerzi v Mariboru. Na
podlagi navedenega je predlagal, da se za nadomestnega člana imenuje Dejana Balibana.
Predlagal je sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 9
ŠS UM imenuje Dejana Balibana za nadomestnega člana v delovno skupino za pripravo predloga
enotne organiziranosti in vizije športa na Univerzi v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.

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

