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Maribor, 13. septembra 2016

ZAPISNIK
3. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 13. 9. 2016
Prisotni člani ŠS UM: Laura Lepej (FKBV), Tamara Farkaš (ŠD), David Borlinič Gačnik (PF), Kaja Sel (FF), Žan
Dreisibner (FZV), Alen Krošelj (FE), Nika Mernik (FT),
Nadomestni člani ŠS UM: Pia Prebevšek (FERI), Vita Petek Regoršek (FKKT), Monika Sobočan (MF),
Monika Strauss (EPF), Jure Pirc (PF), Marko Šterk (FNM), Igor Grofelnik (FL)
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), Tanja Kolednik (UM), Luka Muršec (FGPA)
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane in ugotovila, da smo sklepčni.
Sekretarka ŠS UM je povedala, da bi v dnevnem redu spremenili letnico v 2016 v 5. točki, ki zadeva predlog
razdelitve sredstev po pozivu KIDŠ po dodatnem pozivu za leto 2015. Predsedujoča je vprašala, če se
zbrani s predlogom strinjajo.
Alen Krošelj je predlagal, da bi se v sklepu definirala sprememba dnevnega reda.
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnikov 2. redne seje ŠS UM in 2. izredne seje ŠS UM
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM
5. Predlog razdelitev sredstev po pozivu KIDŠ po dodatnem pozivu za leto 2015
6. Potrditev vsebine Razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM ter imenovanje komisije za
potrebe razpisa
7. Potrditev vsebine razpisa fotografskega natečaja ter imenovanje komisije za potrebe razpisa
8. Volitve predstavnikov študentov
9. Predlogi in pobude
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10. Razno
Predsedujoča je nato predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 3. redne seje ŠS UM s spremembo 5. točke: Predlog za razdelitev sredstev po
pozivu KIDŠ po dodatnem pozivu za leto 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Potrditev zapisnika 2. redne seje ŠS UM in 2. izredne seje ŠS UM.
Predsedujoča je pod točko Potrditev zapisnikov 2. redne seje ŠS UM in 2. izredne seje ŠS UM povedala,
da je zapisnik razviden iz gradiva in da do sedaj ni bilo pisnih pripomb na zapisnik.
Zbrane je vprašala, če imajo kakšno pripombo na zapisnik.
Ker pripomb ni bilo, je predsedujoča predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 2. redne seje ŠS UM in 2. izredne seje ŠS UM.
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
redne seje je bil poslan sklep ŠS UM o pozivu k odstopu Tari Svetina, prav tako so bili pristojnim službam
posredovani predlogi za Perlachove nagrade in soglasje ŠS UM glede pravilnika o študentih s posebnimi
potrebami. V času od zadnje izredne seje ŠS UM pa so bile pripombe na pravilnike, ki so bili v javni
obravnavi, posredovane pristojnim službam na univerzi.
Maja Žibert je povedala, da je iz gradiva razviden odgovor Tare Svetina z dne 30. 6. 2016, v katerem
odgovarja, da z mesta predsednice ŠSS ŠD ne bo odstopila. Maja Žibert je nato povedala, da je z dnem 1.
9. 2016 Tara Svetina odstopila z mesta predsednice, nato pa je 5. 9. 2016 sklicala korespondenčno sejo,
na kateri so izvolili novo predsednico. Prav tako se je zaradi sklica te korespondenčne seje pritožila ena
izmed članic ŠSS ŠD. Maja Žibert je po pregledu Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov odkrila
nepravilnosti in kršitve 14. člena, ki nalaga, da ŠSS ŠD s tajnim glasovanjem izvoli novega predsednika ŠSS
ŠD, kar pa s korespondenčno sejo ni bilo mogoče zagotoviti in 53. člena tega pravilnika, ki določa, da je
treba nadomestne volitve razpisati v roku 30 dni od prenehanja članstva študenta, za katerega se
nadomestne volitve razpisujejo.
Predsedujoča je tako predlagala sprejetje naslednjega sklepa: ŠS UM ugotavlja, da je ŠSS ŠD kršil določila
14. in 53. člena Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov, zato poziva ŠSS ŠD, da pravilno uredijo
nasledstvo v roku, kot je navedeno v tem pravilniku. Prisotne je pozvala k razpravi.
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Alen Krošelj je povedal, da je predsednica ŠSS ŠD podala odstopno izjavo, ki ni veljavna. Kaj bi se zgodilo
v primeru prodekana za študentska vprašanja?
Maja Žibert mu je odgovorila, da se za prodekane za študentska vprašanja ureja drugače, saj prodekane
razreši rektor.
Monika Sobočan je vprašala, če so se člani ŠSS ŠD o tem pozanimali.
Tamara Farkaš je odgovorila, da so se pozanimali.
Primož Šajher je povedal, da v kolikor sedanja predsednica ŠSS ŠD ne želi več sodelovati, mora podati
odstopno izjavo in nato mora ŠSS ŠD izvoliti novega predsednika.
Alen Krošelj je vprašal, če bo ŠSS ŠD to lahko speljal.
Tamara Farkaš je povedala, da se bodo potrudili v roku izpeljati sejo in volitve.
Predsedujoča je nato predlagala sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 3
ŠS UM se seznani s poročilom o izvrševanju sklepov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 3.1
ŠS UM ugotavlja, da je ŠSS ŠD kršil določila 14. in 53. člena Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih
svetov, zato poziva ŠSS ŠD, da pravilno uredijo nasledstvo v roku, kot je navedeno v tem pravilniku.
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 Tilnu Markunu, članu Senata UM, ki je povedal, da sta bili v času od zadnje seje ŠS UM
izvedeni dve seji Senata UM. Na 13. redni seji Senata UM se je glasovalo o nadaljevanju delovnega
razmerja rektorja UM, pri čemer je nekaj senatorjev zapustilo sejo. Prav tako so se na tej seji potrjevale
poletne šole ter nagrade Univerze v Mariboru. Na 2. izredni seji Senata UM pa se je potrdil Plan dela
Univerze v Mariboru za leto 2016.
Predsedujoča je povedala, da je v tem času potekala tudi seja Upravnega odbora, kjer je bilo govora o
delovnem statusu rektorja UM, o delitvi sredstev med fakultetami ter strategiji 2016-2020.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega sklepa:
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. Predlog razdelitev sredstev po pozivu KIDŠ po dodatnem pozivu za leto 2016
Predsedujoča je pod točko Predlog razdelitev sredstev po pozivu KIDŠ po dodatnem pozivu za leto 2016
besedo predala predsednici KIDŠ, Kaji Sel.
Kaja Sel je povedala, da se je KIDŠ sestal 17. in 31. avgusta. Povedala je, da se je na dodaten poziv prijavilo
6 fakultet s skupaj 14 projekti. Nekatere članice so pozvali k dopolnitvi, nekateri pa niso ustrezali razpisu.
Povedala je, da je razdelitev sredstev razvidna iz gradiva.
Alen Krošelj je vprašal, če ne velja, da na dodatnem pozivu študentski sveti ne smejo prijavljati brucovanj.
Povedal je, da je opazil, da so jih nekatere fakultete prijavile.
Kaja Sel mu je odgovorila, da gre pri teh projektih za nadgradnjo že prej prijavljenega projekta, kar pa je
dovoljeno.
Po razpravi je Maja Žibert povedala, da se vsa sredstva niso razdelila zaradi majhnega števila prijav.
Povedala je, da bi se naj preostala sredstva namenila organizaciji Univerzitetne športne lige za prvaka
Univerze v Mariboru.
Alen Krošelj je vprašal, ali bi lahko ta sredstva namenili še komu, kot primer je navedel Simona Marčiča,
študenta Fakultete za elektrotehniko, ki je vrhunski športnik.
Maja Žibert mu je povedala, da je že rektorjev sklad nekaj denarja namenil Simonu Marčiču in da je ŠS
UM prejel poziv s strani vodstva, da financira udeležbo dveh plavalcev na Evropski univerzitetni ligi v
Zagrebu.
Monika Sobočan je vprašala, kako se bo s tem denarjem nadgradilo Univerzitetno športno ligo za prvaka.
Maja Žibert je obrazložila, da je bilo dogovorjeno, da polovico sredstev za Univerzitetno športno ligo
nameni Univerza v Mariboru, drugo polovico pa pokrije ŠS UM. Kasneje se je vodstvo odločilo, da ne bodo
finančno podprli Univerzitetne športne lige za prvaka. Povedala je tudi, da si lahko stroške, ki ob
organizaciji nastanejo, ogledajo v pisarni Službe za študentske zadeve.
Žan Dreisibner je vprašal predstavnike EPF v ŠS UM o tečaju nemščine. Zanimalo ga je, ali se bo izvajal
začetni ali nadaljevani tečaj nemščine in če bo na voljo tudi za ostale študente.
Matej Matic Murenc mu je odgovoril, da se bo izvajal začetni tečaj nemščine in da imajo prednost
študentje EPF.
Sklep 5
ŠS UM potrdi predlog razdelitve sredstev Komisije za interesno dejavnost študentov na podlagi Poziva za
dodatno sofinanciranje izvajanja programa interesnih dejavnosti študentskih svetov članic v letu 2016.
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Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 5.1
ŠS UM nameni ostanek denarja po Pozivu za dodatno sofinanciranje izvajanja programa interesnih
dejavnosti študentskih svetov članic v letu 2016, ki znaša 5.330,00 EUR, za organizacijo Univerzitetne
športne lige Univerze v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6. Potrditev vsebine Razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM ter imenovanje
komisije za potrebe razpisa
Predsedujoča je pod točko Potrditev vsebine Razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM ter
imenovanje komisije za potrebe razpisa povedala, da se že nekaj let v sklopu dogodka Gremo na prvi rok
izvaja tudi humanitarna akcija Študenti za študente, ki bo potekala tudi letos. Sredstva za to akcijo se
bodo zbrala s prodajo vstopnic.
Na razpis za dodelitev denarne pomoči se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: so
državljani RS, imajo status študenta na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2016/2017, njihovi
povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64% neto povprečne
plače na družinskega člana v istem obdobju. Priloge, ki jih morajo ti študenti ob prijavi priložiti, so razvidne
iz vsebine razpisa. Povedala je, da je razpis zasnovan na enak način kot v lanskem letu.
Predsedujoča je odprla razpravo.
Alen Krošelj je predstavil zgodbo dveh študentov s FE, ki jima je kandidiranje na razpisu onemogočeno,
saj nista državljana Republike Slovenije.
Primož Šajher je obrazložil, da je to varovalka, saj bi se lahko prijavili tudi študentje, ki so tukaj na
izmenjavi in da je namen razpisa, da pomagamo slovenskim študentom, ki vseeno predstavljajo veliko
večino študentov na UM.
Alen Krošelj je povedal, da so jima pomagali že na fakulteti, vendar bi jima gotovo prav prišla tudi finančna
pomoč.
Primož Šajher je povedal, da bi prav tako imela težave z dokazili, ki so zahtevana v vsebini razpisa.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 6
ŠS UM potrdi vsebino Razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Predsedujoča je povedala, da je treba za potrebe razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM
imenovati tudi komisijo, ki bo vloge pregledala. Predlagala je naslednjo sestavo komisije
Sklep 6.1
ŠS UM za potrebe Razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM imenuje komisijo v sestavi: Maja
Žibert, Tanja Kolednik (strokovna služba UM), Katja Ramšak (strokovna služba UM), Špela Mlakar in Tina
Pivec.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7. Potrditev vsebine razpisa fotografskega natečaja ter imenovanje komisije za potrebe
razpisa
Predsedujoča je pod točko Potrditev vsebine razpisa fotografskega natečaja ter imenovanje komisije za
potrebe razpisa povedala, da je v lanskem študijskem letu ŠS UM objavil fotografski natečaj, za
organizacijo katerega smo se odločili tudi letos. Letošnji fotografski natečaj bo potekal pod naslovom
»Ujemi študentski trenutek!«, z njim pa bi želeli spodbuditi kreativnost in udejstvovanje študentov
Univerze v Mariboru, ki bodo v sklopu natečaja s fotografijami predstavili svoja videnja, razmišljanja in
opažanja, povezana s študentskim življenjem ter UM.
Avtorji morajo fotografije oddati v času od objave razpisa in vse do 3. 11. 2016 do 24.00 preko obrazca
na spletni strani ssum.um.si.
Fotografije bo pregledala in ocenila strokovna žirija, ki bo imenovana na seji. Predlagala je, da je
predsednica te komisije idejna vodja tega projekta Pia Prebevšek, člani te komisije pa bi bili Maja Žibert,
Kaja Sel, Vita Petek Regoršek in Tina Pivec.
Komisija bo do 7. 11. 2016 naredila ožji izbor fotografij, med katerimi bo na FB strani ŠS UM potekalo
glasovanje od 8. 11. 2016 do 18. 11. 2016. Zmagovalna fotografija bo tista, ki bo prejela največ glasov itn.
Avtor zmagovalne fotografije bo prejel denarno nagrado v vrednosti 100 EUR, avtor drugouvrščene
fotografije 60 EUR in avtor tretjeuvrščene fotografije 40 EUR.
Predsedujoča je odprla razpravo.
Jure Pirc je vprašal, če bo samo en avtor tudi avtor vseh fotografij v koledarju.
Pia Prebevšek mu je odgovorila, da bodo v koledarju objavljene fotografije različnih avtorjev, ki bodo
kandidirali na razpisu.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjih sklepov:

Sklep 7
ŠS UM potrdi besedilo fotografskega natečaja »Ujemi študentski trenutek!«.
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Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 7.1
ŠS UM za izvedbo fotografskega natečaja »Ujemi študentski trenutek!« nameni znesek 200 EUR neto za
nagradni sklad.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 7.2
ŠS UM imenuje komisijo za izbor fotografij, prispelih na Fotografski natečaj na temo »Ujemi študentski
trenutek!«, v sestavi: Pia Prebevšek kot predsednica in Kaja Sel, Maja Žibert, Vita Petek Regoršek in Tina
Pivec kot članice te komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 8. Volitve predstavnikov študentov
Pod točko Volitve predstavnikov študentov je Tina Pivec povedala, da bodo v pričetku novega študijskega
leta ponovno potekale volitve v ŠS članic. Sklep o razpisu volitev bo objavljen z začetkom študijskega leta
in sicer 3. 10. 2016. Povedala je, da morajo biti za potrebe sklepa o razpisu volitev in financiranja stroškov
dela, ki so povezani z organizacijo volitev, na seji ŠS UM potrditi plačilo za delo članov volilnih komisij in
sicer 5,5 €/h bruto za predsednika in 4,53 €/h bruto za člane volilne komisije članic. Prav tako se že vrsto
let vračajo potni stroški članom študentske volilne komisije članic iz dislociranih enot za eno vozilo
oziroma stroški javnega prevoza od članice do Rektorata UM in nazaj.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 8:
ŠS UM odobri plačilo za delo v višini 5,5 €/h bruto za predsednika in 4,53 €/h bruto za člane volilne
komisije članic.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 8.1:
ŠS UM odobri povračilo potnih stroškov članom študentske volilne komisije članic dislociranih enot, ki
nastanejo zaradi izvrševanja Sklepa o razpisu volitev v študentske svete članic UM za eno vozilo oziroma
stroške javnega prevoza od članice do Rektorata UM in nazaj.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 9. Predlogi in pobude
Pod točko »Predlogi in pobude« je Alen Krošelj predlagal, če je možno sejo ŠS UM prestaviti v popoldanski
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čas.
Tina Pivec mu je povedala, da se bo sprejel terminski plan.
Alen Krošelj je izpostavil tudi težavo, da se nekateri izmed ostalih članov ŠS UM ne udeležujejo sej.

Ad 10. Razno
Pod točko »Razno« je Tamara Farkaš povedala, da v kolikor bi ŠS UM potreboval karkoli s strani
Študentskih domov UM, se mora obrniti na direktorico Študentskih domov.
Alen Krošelj je povedal, da je ŠS FE prijavil projekt, ki bi ga morali izvesti marca, izvedli pa so ga junija.
Zanimalo ga je, kakšne bodo posledice.
Kaja Sel mu je povedala, da bodo prejeli manj točk na ocenjevalnem listu ob pregledu letnega poročila.
Prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru,
Maja Žibert, l.r.
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