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ZAPISNIK
4. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 26. 2. 2015

Prisotni člani ŠSUM: Tadej Štadler (FERI), Sanja Potrč (FKKT), Luka Kolar (EPF), Patric Rajšp (FZV), Anže
Zaletel (FVV), Vito Šimonka (FNM), Sašo Sklamba (FL), Alen Krošelj (FE)
Prisotni namestni člani ŠSUM: Gregor Trlep (FG), Petra Perpar (FOV), Mitja Šramel (FF)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja UM: Rok Hržič
Ostali prisotni: Pia Prebevšek (FERI), Klemen Grobin (FL), Andrej Černi (FZV), Katja Kebrič (PF), Gregor
Nikolič (FERI), Vid Šajher (FKBV), Alex Wirth (FNM), Božidar Aničić (FKKT), Matej Matic Murenc (EPF),
Tilen Markun (FOV), Maja Žibert (FT), Suzana Bračič (MF)

1. Potrditev dnevnega reda 4. izredne seje ŠS UM
Rok Hržič, prorektor za študentska vprašanja UM, je pozdravil vse navzoče, preveril sklepčnost in
ugotovil, da smo sklepčni.
Zbranim je predstavil dnevni red 4. izredne seje ŠS UM in odprl razpravo:
1. Potrditev dnevnega reda 4. izredne seje ŠS UM
2. Končna poročila KIDŠ za koledarsko leto 2014
3. Predlog razdelitve sredstev po pozivu KIDŠ za leto 2015
4. Predlog koncepta Zakona o visokem šolstvu
Ker razprave ni bilo, je na dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 4. izredne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

2. Končna poročila KIDŠ za koledarsko leto 2014
Predsedujoči je besedo predal Vitu Šimonki, predsedniku Komisije za interesne dejavnosti študentov,
da poda poročilo o končnih poročilih KIDŠ za koledarsko leto 2014.
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Po podanem poročilu je predsedujoči odprl razpravo.
Ker razprave ni bilo, je dal predsedujoči na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2
ŠS UM potrdi sklepe Komisije za interesno dejavnost študentov za koledarsko leto 2014 (kot v prilogi).
Sklep je bil soglasno sprejet.

3. Predlog razdelitve sredstev po pozivu KIDŠ za leto 2015
Predsedujoči je besedo predal Vitu Šimonki, predsedniku Komisije za interesne dejavnosti študentov,
da poda poročilo predlogu razdelitve sredstev po pozivu KIDŠ za koledarsko leto 2015.
Po podanem poročilu je predsedujoči odprl razpravo.
Ker razprave ni bilo, je dal predsedujoči ne glasovanje naslednji sklep:
Sklep 3
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 2015.
Sklep je bil soglasno sprejet.

4. Predlog koncepta Zakona o visokem šolstvu
Predsedujoči je članom ŠS UM predstavil predlog koncepta Zakona o visokem šolstvu, ki ga je v
obravnavo posredovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.
Skozi razpravo so člani izpostavili, da ne podpirajo predloga koncepta zakona, in sicer predvsem iz
naslednjih vidikov:
- ustanavljanje politehnik,
- zmanjšanje avtonomije univerze (tudi preko nove sestave upravnega odbora),
- način imenovanja predstavnika študenta v upravni odbor univerze,
- uvajanje vračila šolnin za študente, ki v določenem času ne bodo zaključili študija,
- način priprave izhodišč in vključenost študentskih predstavnikov.
Po opravljeni razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 4
ŠS UM ne podpira Predloga koncepta Zakona o visokem šolstvu in poziva Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport Republike Slovenije, da že v pripravo izhodišč sprememb zakona vključi vse deležnike
vključno s študentskimi predstavniki univerz.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Prorektor za študentska vprašanja Univerze v Mariboru,
Rok Hržič, l.r.

2/2

