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ZAPISNIK
5. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 21. 3. 2016
Prisotni člani ŠSUM: Luka Muršec (FGPA), Patric Rajšp (FZV), Kaja Sel (FF), Marko Šterk (FNM), Jožica
Vohar (FT)
Prisotni namestniki članov ŠSUM: Pia Prebevšek (FERI), Vita Petek Regoršek (FKKT), Julija Visočnik
(EPF), Katja Kebrič (PF)
Predsedujoča ŠSUM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Matej Matic Murenc (EPF), Tina Pivec (FF), Primož Šajher (UM)
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 5. izredne seje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane in ugotovila, da smo sklepčni.
Predstavila je predlagani dnevni red, ki ga je razširila še z eno točko, in sicer s točko 7, Imenovanje
predstavnika študentov v delovno skupino za izbirnost.
Predlagan razširjen dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev dnevnega reda 6. izredne seje ŠS UM
Končna poročila KIDŠ za leto 2015
Predlog razdelitve sredstev po pozivu KIDŠ za leto 2016
Sprejem Poziva h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za študente
Predlog spremembe ZViS
Imenovanje predsednika Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM
Imenovanje predstavnika študentov v delovno skupino za izbirnost
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Ker razprave ni bilo, je dala na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 1
ŠS UM potrdi predlagan dnevni red 5. izredne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Končna poročila KIDŠ za leto 2015
Predsedujoča je besedo podala predsedniku Komisije za interesno dejavnost študentov Patricu Rajšpu,
ki je predstavil ocenjevanje in napake, ki so se pojavljale pri končnih poročilih KIDŠ za leto 2015. Povedal
je, da so nekatere študentske svete fakultet pozvali k dopolnitvi, prav zato je tako dolgo trajala tudi
kasnejša razdelitev sredstev, saj so bila popolna končna poročila ena izmed podlag za razdelitev
sredstev.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo je predlagala sprejem naslednjega sklepa.
Sklep 2
ŠS UM potrdi sklepe Komisije za interesno dejavnost študentov glede končnih poročil za koledarsko
leto 2015 (kot v prilogi).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Predlog razdelitve sredstev po pozivu KIDŠ za leto 2016
Predsedujoča je besedo ponovno predala predsedniku Komisije za interesno dejavnost študentov UM
Patricu Rajšpu, ki je predstavil delo KIDŠ v sklopu razdelitve sredstev po pozivu KIDŠ za leto 2016.
Povedal je, da je vse evidentirano v arhivu, kar je dostopno vsakomur, prav tako pa je prisotne povabil
k razpravi.
Ker razprave ni bilo, je ŠS UM sprejel 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 2016 (kot v
prilogi).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4. Sprejem Poziva h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za študente
Predsedujoča je predstavila poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne
in kulturne dosežke ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti za naslednje nagrade, ki jih Univerza
v Mariboru podeljuje svojim študentom. Univerza v Mariboru podeljuje Nagrade Leona Štuklja za
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najvidnejše športne uspehe študentov UM (Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja), Listino za
izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM, Listino za pomembne kulturne dosežke
študentov UM in Listino za naj prostovoljca študenta UM. Kriteriji podeljevanja nagrad so določeni v
samem pozivu. Vlogo morajo kandidati dostaviti najkasneje do 11. 4. 2016 do 12. ure na naslov
Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem
izvodu s pripisom »Ne odpiraj! Vloga za nagrado UM«.
Predsedujoča je prisotne pozvala k razpravi in ker razprave ni bilo je predlagala sprejetje naslednjega
sklepa:
Sklep 4
ŠS UM sprejme Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne in kulturne
dosežke ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoča je povedala, da mora ŠS UM imenovati tričlansko komisijo za pregled kandidatur, ki bodo
prispele na podlagi razpisa. Prisotne je pozvala h kandidaturi. Zainteresiranost so pokazali Pia Prebevšek,
nadomestna članica ŠS UM s FERI, Žan Mlakar, nadomestni član ŠS UM s FF in Katja Kebrič, nadomestna
članica ŠS UM s PF.
Predsedujoča je zbrane pozvala k razpravi in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega
sklepa:
Sklep 4.1
ŠS UM za potrebe Poziva h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za študente imenuje komisijo
za pregled kandidatur v naslednji sestavi: Pia Prebevšek, Žan Mlakar in Katja Kebrič.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5. Predlog spremembe ZViS
Predsedujoča je povedala, da je od meseca februarja do 21. marca 2016, v javni obravnavi Predlog
spremembe ZViS, katerega glavne spremembe so med drugim: se navezujejo na postopek volitev
rektorja, kjer bi imeli pravico voliti vsi študenti univerze ter pri volitvah dekana, kjer bi ga imeli pravico
voliti vsi študenti fakultete, prav tako pa bi volilno pravico dobile tudi strokovne službe. Predsedujoča
je predstavila tudi podane pripombe na Predlog spremembe ZViS s strani Stalne delovne komisije za
študijske zadeve ŠS UM, ki se nanašajo predvsem na to, da bi se pri rektorskih volitvah ohranili elektorji
študentje, kot je bilo do sedaj (6. člen). Naslednji predlog pa je bil, da bi se v Predlogu spremembe ZViS
bolj natančno opredelilo, kdo ima volilno pravico na volitvah članov iz vrst študentov, npr. da jih voli
ŠS članice kot je bilo to do sedaj (5. člen, 4. odstavek). Predsedujoča je vse zbrane povabila na razpravo
o noveli ZViS, ki je potekala 21. marca 2016 v popoldanskem času.
Predsedujoča je odprla razpravo.
Luka Muršec, član ŠS UM iz vrst študentov FGPA, je povedal, da je po mnenju ŠS FGPA pomembno, da
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so fakultete med seboj ne glede na velikost članice in število študentov izenačene.
Patric Rajšp, član ŠS UM iz vrst študentov FZV, je povedal, da je predvsem pomembno, da ne bo več
pritiskov na volivce v predlaganem primeru sprememb na rektorskih in dekanskih volitvah.
Maja Žibert, predsedujoča ŠS UM, je povedala, da bi bilo dobro, da bi se glasovanje tudi vseh ostalih
uravnotežilo – torej tudi pri strokovnih službah glede na število zaposlenih na članici, s katere prihajajo.
Luka Muršec, član ŠS UM iz vrst študentov FGPA, je še enkrat poudaril, da morajo biti vse fakultete med
seboj enakovredne.
Maja Žibert, predsedujoča ŠS UM, je poudarila, da je skladno s Predlogom spremembe ZViS možno
uvesti notranje spremembe preko spremembe Statuta UM.
Primož Šajher, samostojni sodelavec za študentske zadeve, je vprašal, če bodo podali ta predlog glede
enakovrednega vrednotenja fakultet še po kateri drugi poti.
Luka Muršec je to zanikal, povedal je, da je bil predlog s strani ŠS FGPA podan samo na ŠS UM.
Primož Šajher ga je opozoril, da se s tem lahko predlog izgubi.
Luka Muršec je opozoril na dejstvo, da je predlog ŠS UM, da ne bi volili vsi študenti, ampak samo
določeni.
Pia Prebevšek, nadomestna članica ŠS UM iz vrst študentov FERI, je predlagala, da podamo oba
predloga, tako tega, da ostanejo študentje elektorji pri rektorskih volitvah, v kolikor pa ta predlog ne
bi bil sprejet, predlagamo, da uravnotežimo fakultete ne glede na število volilnih upravičencev.
Luka Muršec je predlagal, da bi predlagali, da se uravnoteži za celoten volilni sistem.
Tina Pivec je vprašala prisotne, ali se s tem strinjajo, prav tako pa je potrdila, da bodo predlog dopolnili
še s predlogom s strani ŠS FGPA, ki se nanaša na uravnotežanje članic med seboj ne glede na število
študentov, ki študirajo na določeni članici. Mogoče raje napiši: s predlogom ŠS FGPA, ki ga je izpostavil
Muršec.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5
ŠS UM predlaga spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah ZViS, kot je razvidno iz priloge ŠS
UM-2016-1-ZViS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6. Imenovanje predsednika Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM
Pri točki Imenovanje predsednika Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM je predsedujoča
povedala, da je prejšnji predsednik Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM, Tadej Jalšovec,
podal odstopno izjavo.
V skladu s tem je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 6
ŠS UM se seznani z odstopno izjavo dosedanjega predsednika Stalne delovne komisije za študijske
zadeve ŠS UM, Tadeja Jalšovca.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Predsedujoča je povedala, da je bil izdan poziv h kandidiranju za predsednika stalne delovne komisije
za študijske zadeve, da je kandidaturo oddala ena kandidatka, Suzana Bračič, katere motivacijsko pismo
je razvidno tudi iz gradiva.
Predsedujoča je odprla razpravo, prav tako pa je tudi povedala, da so predsedniki delovnih komisij
upravičeni do nadomestila za delo, in sicer 6 EUR/h bruto.
V skladu s tem je predlagala sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 6.1
ŠS UM imenuje Suzano Bračič za predsednico Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 6.2
ŠS UM nameni predsednici stalne delovne komisije za študijske zadeve plačilo v višini 6 EUR/h bruto.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7. Imenovanje predstavnika študentov v delovno skupino za izbirnost
Pod točko Imenovanje predstavnika študentov v delovno skupino za izbirnost je predsedujoča
povedala, da je bila pred časom ustanovljena delovna skupina za izbirnost, v sklopu katere bi
preoblikovali in zagotovili bolj raznoliko izbirnost ter povečali medfakultetno izbirnost.
Zainteresiranost za članstvo je pokazala Vita Petek Regoršek, nadomestna članica ŠS UM s Fakultete za
kemijo in kemijsko tehnologijo UM. Povedala je, da je sama imela dva predmeta preko medfakultetne
izbirnost in da se ji je zdela ta izkušnja izjemna, saj je dobila širši vpogled.
Katja Kebrič, nadomestna članica ŠS UM s PF, je poudarila, da je treba referate na članicah ponovno
opozoriti, da sistem medfakultetne izbirnosti obstaja.
Predsedujoča je predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 7
ŠS UM imenuje Vito Petek Regoršek za članico delovne skupine za izbirnost iz vrst študentov.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru,
Maja Žibert, l.r.
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