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Maribor, 9. marca 2017

ZAPISNIK
4. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 9. 3. 2017
Prisotni člani ŠS UM: Mitja Rupnik (FERI), Laura Lepej (FKBV), Živa Ledinek (MF), Nuša Mahorič (EPF),
Andrej Šajher (FS), David Borlinič Gačnik (PF), Marina Đorđeski (FOV), Sara Kandolf (FVV), Kaja Sel (FF),
Katja Zemljič (FNM), Alen Krošelj (FE)
Nadomestni člani ŠS UM: Pia Prebevšek (FERI), Vita Petek Regoršek (FKKT), Monika Strauss (EPF), Matic
Kašnik (FGPA)
Predsedujoča ŠS UM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Tina Pivec (FF), Tilen Markun (FOV), Primož Šajher (UM), Teodor Varga (FS), Luka Sreš
(FGPA)
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 4. izredne seje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane člane ŠS UM.
Pod točko »Potrditev dnevnega reda 4. izredne seje ŠS UM« je predsedujoča povedala, da je dnevni red
razviden iz gradiva.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 4. izredne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 2. Končna poročila KIDŠ za leto 2016
Predsedujoča je pod točko »Končna poročila KIDŠ za leto 2016« besedo predala predsednici KIDŠ, Kaji
Sel. Kaja Sel je povedala, da je, kot je razvidno iz gradiva, večina študentskih svetov prejela pozitivno
mnenje h končnemu poročilu za leto 2016, nekaj jih je prejelo pozitivno mnenje s pridržkom h
končnemu poročilu za leto 2016 in en študentski svet je dobil negativno mnenje h končnemu poročilu za
leto 2016. Dodala je, da je iz razpredelnice razvidno, kateri projekti so bili izvedeni, kateri projekti so bili
prijavljeni po dodatnem pozivu in katere projekte so študentski sveti še dodatno izvajali.
Predsedujoča je odprla razpravo.
Živa Ledinek je vprašala, kaj je praktični pomen tega, da nekdo prejme negativno mnenje za končno
poročilo.
Kaja Sel ji je odgovorila, da negativno mnenje pomeni, da mora študentski svet vrniti ves denar za
sofinanciranje delovanja študentskega sveta, ki ga je prejel ob prijavi na poziv. Dodala je, da pozitivno
mnenje s pridržkom pomeni, da študentski sveti niso priložili vseh dopolnitev, za katere so bili pozvani,
in so jih morali dopolniti do določenega roka.
Predsedujoča je nato predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 2
ŠS UM potrdi sklepe Komisije za interesno dejavnost študentov za koledarsko leto 2016 (kot v prilogi).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Predlog razdelitve sredstev po pozivu KIDŠ za leto 2017
Pod točko »Predlog razdelitve sredstev po pozivu KIDŠ za leto 2017« je predsedujoča besedo predala
predsednici KIDŠ, Kaji Sel.
Kaja Sel je podrobneje predstavila predlog razdelitve sredstev za leto 2017, pojasnila je, na kakšen način
je komisija odločala in pojasnila, da so se sredstva razdelila tako, da je vsaka fakulteta dobila fiksni
delež, ki znaša na posamezen študentski svet 1000 evrov, delež glede na število vpisanih študentov in
dodatni delež, v kolikor je njihova vloga prejela po ocenjevalnem obrazcu več kot 8 točk oziroma so
imeli ostanek sredstev iz preteklega leta nižji kot 5 % vsote denarja, ki so ga prejeli za leto 2016.
Povedala je, da večjih odstopanj glede na lansko leto ni. Dodala je, da imajo na odločitev vpliv tudi
prijavljeni projekti za leto 2017 in kvaliteta končnega poročila za leto 2016.
Predsedujoča je odprla razpravo.
Laura Lepej je vprašala, kdaj bodo sredstva nakazana.
Primož Šajher ji je odgovoril, da bodo po sprejeti razdelitvi sredstev pripravili sporazume, ki bodo
poslani tajniku članice in v podpis dekanu. Prej, ko se podpis sporazumov po članicah zaključi, prej bodo
lahko vsi skupaj dani v podpis rektorju, da bo lahko denar nakazan.
Teodor Varga je vprašal, kakšne postavke vsebuje ocenjevalni list.
Kaja Sel mu je odgovorila, da so postavke na ocenjevalnem listu te, na katere so skozi leto opozarjali.
Postavke vključujejo naslednje stvari: pošiljanje vabil članom KIDŠ na dogodke, spremembe projektov se
skladno s podpisanim sporazumom sporočajo komisiji KIDŠ, število izvedenih projektov, smernice so
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opredeljene tudi v samem pozivu (sodelovanje z drugimi institucijami, inovativnost projektov, skladnost
s strategijo UM).
Teodor Varga je vprašal, če bi bilo možno k samemu pozivu za sofinanciranje vključiti še ta ocenjevalni
list, da bi v študentskem svetu lahko pripravili projekte, ki bi veliko prinesli za univerzo in za članico.
Primož Šajher je dodal, da so vsa merila zapisana v pozivu za sofinanciranje študentski svetov članic.
Teodor Varga je povedal, da ni nikjer eksplicitno zapisano glede točk, ki jih prejmeš.
Maja Žibert je povedala, da imajo vedno možnost vpogleda v ocenjevalni obrazec.
Teodor Varga je rekel, da bi jim poznavanje ocenjevalnega obrazca olajšalo samo pripravo poziva.
Maja Žibert mu je pojasnila, da so na ocenjevalnem obrazcu upoštevane enake smernice, ki so zapisane
tudi v pozivu.
Kaja Sel je povedala, da se lahko smernice bolj specificirajo, vendar je to težko storiti, saj študentski
sveti zastopajo zelo različne študijskih smeri in jih ne bi bilo smiselno preveč omejiti.
Tilen Markun je povedal, da mu je sistem finančne razdelitve všeč in da imajo prodekani za študentska
vprašanja vedno možnost, da že pred samo oddajo poziva posredujejo vlogo strokovni službi, ki bo
vlogo že prej pregledala in povedala, če je še smiselno kaj spremeniti ali dopolniti.
Teodor Varga je povedal, da verjame, da sta strokovna služba in prorektorica tukaj zato, da pomagata.
Alen Krošelj je povedal, da je prav, da se nagradi tiste, ki delajo dobro, vendar bi bilo bolj smiselno, da bi
se znesek, ki se dodatno razdeli med dobro ocenjene članice, zmanjšal. Dodal je, da se pri njih pojavlja
težava, da imajo dve dislokaciji na fakulteti in da zmeraj dobijo iste točke na ocenjevalnem obrazcu.
Dodal je, da se mu zdi predvidena vsota izjemno nizka za Fakulteto za energetiko.
Maja Žibert je povedala, da so lani zmanjšali vsoto denarja, ki se je dodatno razdelila kot nagrada za
najbolje ocenjene študentske svete in so denar dodali k fiksnemu deležu, vendar se je to izkazalo za
slabo prakso, saj študentski sveti, ki ne delajo tako dobro, kot bi morali, dobijo več denarja kot tisti, ki
delajo dobro in bi si zaslužili več denarja.
Monika Strauss je Alenu Krošlju pojasnila, da je poanta točk, prejetih na ocenjevalnem obrazcu, ta, da se
članice v tem med seboj razlikujejo in da je razlog za razliko v točkah ta, da so ostali študentski sveti
najverjetneje pripravili boljše pozive.
Tilen Markun je Alenu Krošlju svetoval, da se obrne na KIDŠ in pregleda vlogo ter dosežene točke
njihovega študentskega sveta.
Kaja Sel je dodala, da Fakulteta za energetiko dobi toliko manj sredstev zaradi najmanjšega števila
študentov na UM.
Alen Krošelj je dodal, da je zelo težko kombinirati obe dislokaciji in jim zagotoviti enake možnosti ter
projekte.
Primož Šajher je pohvalil KIDŠ, ki ima zelo težko delo. Povedal je, da komisija vloži veliko časa v samo
delo na sejah, da preračunajo in pregledajo vsa prejeta končna poročila in prejete pozive za
sofinanciranje delovanja študentskih svetov.
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 2017 (kot v
prilogi).
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 4. Imenovanje člana KIDŠ
Pod točko »Imenovanje člana KIDŠ« je predsedujoča povedala, da je dosedanji član KIDŠ, Rok Gomilšek,
podal odstopno izjavo z mesta člana KIDŠ. H kandidaturi so bili pozvani vsi člani ŠS UM, ki niso hkrati
prodekani za študentska vprašanja. Predsedujoča je povedala, da se je v določenem roku za opravljanje
te funkcije javil član ŠS UM s strani FERI, Mitja Rupnik, ki ga je predsedujoča prosila, da se predstavi.
Mitja Rupnik je povedal, da prihaja s FERI in da je tudi v prostem času zelo dejaven v Mestnem
mladinskem svetu, kjer pripravljajo projekte za mlade, prav tako pa bi bil v tej komisiji bolj nov in bi zato
bil veliko bolj objektiven.
David Borlinič Gačnik ga je vprašal, kateri letnik obiskuje.
Mitja Rupnik je povedal, da obiskuje 1. letnik.
David Borlinič Gačnik je dodal, da je zelo razveseljujoče, da se že študenti prvih letnikov odločajo za
takšne funkcije.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 4
ŠS UM se seznani z odstopno izjavo dosedanjega člana KIDŠ, Roka Gomilška.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 4.1
ŠS UM imenuje Mitjo Rupnika za člana KIDŠ za mandatno dobo, ki se veže na mandatno dobo ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Primož Šajher je dodal, da je član KIDŠ tudi nekdo izmed članov UO UM, ki pa se je v mesecu februarju
na novo konstituiral in da bodo na naslednji seji UO UM imenovali tudi novega člana KIDŠ iz vrst članov
UO UM.
Prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru,
Maja Žibert, l.r.
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