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Maribor, 5. oktober 2014

ZAPISNIK
4. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 17. 9. 2014

Prisotni člani ŠSUM: Tadej Štadler (FERI), Timotej Horvat (FKBV), Tadej Jalšovec (MF), Patric Rajšp
(FZV), Sašo Sklamba (FL),
Prisotni namestniki članov ŠSUM: Luka Adanič (FS), Petra Perpar (FOV), Mitja Šramel (FF), Alex
Wirtw (FNM), Blaž Resnik (FE)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja UM: Rok Hržič
Ostali prisotni: Pia Prebevšek (FERI), Monika Sobočan (MF), Klemen Grobin (FL), Rebeka Žirovnik (PF),
Tina Pivec (FF), Rok Pintar (FOV), Jernej Jakše (FOV), Tina Ekart (PeF), Eva Nike Cvikl (MF), Benjamin
Kozole (FKBV), Primož Šajher (Rektorat UM), Alijana Pintar (EPF), Maja Žibert (FT), Primož Resnik
(FVV)
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 4. 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 4. redne seje ŠS UM in odprl razpravo.
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje ŠS UM in zapisnikov 1., 2. in 3. korespondenčne seje ŠS UM
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in Komisij Senata UM
5. Predlog razdelitve sredstev po pozivu KIDŠ po dodatnem pozivu za leto 2014
6. Podaja soglasja k spremembam in dopolnitvam Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na
UM
7. Imenovanje Komisije za potrebe razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM
8. Podaja mnenja k predlogom za Perlachovo nagrado za leto 2014
9. Volitve predstavnikov študentov
10. Pobude in predlogi
11. Razno
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 1
ŠS UM potrdi predlagani dnevni red 4. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2. Potrditev zapisnika 3. redne seje ŠS UM in zapisnikov 1., 2. in 3. korespondenčne 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 3. redne seje ŠS UM ter 1., 2. in 3. korespondenčne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov

Predsedujoči je povedal, da ŠS UM nima neizvršenih sklepov.

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 4. izredne seje Upravnega
odbora UM.
Rok Hržič je podal poročilo o 13. izredni seji Senata UM.
Maja Žibert se zahvali Klemnu Drnovšku in Roku Hržiču za izkazano podporo Fakulteti za turizem na
zadnji seji Senata UM.
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. Predlog razdelitve sredstev po dodatnem pozivu KIDŠ za leto 2014
Predsedujoči je besedo predal Tini Pivec, predsednici Komisije za interesne dejavnosti študentov.
Tina Pivec je podala poročilo o predlogu razdelitve sredstev po dodatnem pozivu KIDŠ za leto 2014.
Izpostavila je tudi nekaj kriterijev, ki so vplivali na točkovanje posameznih projektov in končno
razdelitev sredstev.
Rok Hržič je dodal, da lahko predstavniki vsake članice vpogledajo v točkovanje njihove vloge glede
na postavljene kriterije KIDŠ.
Po podanem poročilu je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
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 2014.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI, 2 glasova sta bila VZDRŽANA.

Ad 6. Podaja soglasja k spremembam in dopolnitvam Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju
znanja na UM
Predsedujoči je besedo predal sekretarju ŠS UM. Klemen Drnovšek je predstavil potek spreminjanja
Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM št. A4/2006-41AG. Zbrane je spomnil na
vsebino 3. korespondenčne seje ŠS UM, na kateri je ŠS UM podal predlog za spremembo predloga 9.
člena Sprememb in dopolnitev Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru.
Povedal je, da je na Statutarni komisiji na to temo potekala dolga in burna razprava. Kljub
predlaganim spremembam pa so se člani Statutarne komisije na podlagi predloga ŠS UM in nekaterih
članic UM odločili, da trenutne ureditve 23. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na
UM ne bodo spreminjali, zato posledično predlagane Spremembe in dopolnitve Pravilnika o
preverjanju in ocenjevanju znanja ne vsebujejo sprememb 23. člena pravilnika.
Po podanem poročilu je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 6
ŠS UM podaja soglasje k predlaganim Spremembam in dopolnitvam Pravilnika o preverjanju in
ocenjevanju znanja, sprejetim na Statutarni komisiji, 9.9.2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7. Imenovanje Komisije za potrebe razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM
Predsedujoči je povedal, da bo ŠS UM v okviru projekta Gremo na prvi rok, tako kot v študijskem letu
2013/2014, organiziral humanitarno akcijo »Študenti za študente«. Za potrebe humanitarne akcije je
potrebno potrditi vsebino razpisa in imenovati komisijo, ki bo preučila vloge.
Na glasovanje je dal naslednja sklepa:
Sklep 7.1
ŠS UM potrdi vsebino Razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM.
Sklep 7.2
ŠS UM za potrebe razpisa za dodelitev denarne pomoči študentom UM imenuje komisijo v sestavi:
Rok Hržič, Pia Klobučar, Klemen Drnovšek, Katja Ramšak in Primož Šajher.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.

Ad 8. Podaja mnenja k predlogom za Perlachovo nagrado za leto 2014
Predsedujoči je povedal da je ŠS UM prejel poziv za podajo mnenja k predlogom za Perlachovo
nagrado za leto 2014 in navedel predlagane nagrajence.
Po podanem poročilu je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 8
ŠS UM podaja soglasje k predlogom za Perlachovo nagrado za leto 2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 9. Volitve predstavnikov študentov
Predsedujoči je zbrane seznanil z vlogo študentskega predstavništva. Zbranim je predstavil pregled
članstva študentskih predstavnikov v organih in komisijah UM in navedel tiste organe in komisije, pri
katerih se bodo zaradi prenehanja članstva volili oziroma imenovali novi člani.

Ad 10. Pobude in predlogi
Pod točko 10. Pobude in predlogi na seji ni bilo diskusije.

Ad 11. Razno
Eva Nike Cvikl je izpostavila, da je rok za podaljšanje bivanja v Študentskih domovih sredi poletja,
medtem ko komisije za študijske zadeve o vlogah študentov odločajo do konca septembra.
Alijana Pintar je dodala, da mora študent vlogo za podaljšanje bivanja v študentskem domu oddati
čeprav ne ve ali bo status imel ali ne, saj v nasprotnem primeru zamudi rok in bivanje v študentskem
domu zanj ni več možno.
Primož Šajher je v zvezi z razpisom KIDŠ povedal, da bodo članice v podpis dobile anekse k
pogodbam, zato prosi, da se podpisani aneksi čimprej dostavijo v študentsko pisarno, saj je to
predpogoj za nakazilo na razpisu dodeljenih sredstev.
Monika Sobočan je izpostavila problem ERASMUS študentov. Univerza v Mariboru je namreč
študentom v programu ERASMUS dodelila štipendije zgolj za 5 mesečno obdobje, ne glede na to, da
bodo nekateri izmed njih v tujini tako zimski kot tudi letni semester, nato pa naj bi v decembru z
morebitnim preostankom denarja dodelili štipendije tudi za letni semester. Ker študenti nimajo
zagotovljene štipendije za celoten študij, ki so ga načrtovali v tujini, se od programov odjavljajo
oziroma jih skrajšujejo na en semester.
Rok Hržič se je zavezal, da bo o zadevi poizvedel in poročal na naslednji seji ŠS UM.

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

