Študentski svet Univerze v Mariboru
Slomškov trg 15
2000 Maribor

Maribor, 4. november 2014

ZAPISNIK
5. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 16. 10. 2014

Prisotni člani ŠSUM: Tadej Štadler (FERI), Sanja Potrč (FKKT), Tadej Jalšovec (MF), Tara Svetina (ŠD),
Vito Šimonka (FNM), Alen Krošelj (FE)
Prisotni namestniki članov ŠSUM: Luka Adanič (FS), Miha Vrbnjak (PeF), Petra Perpar (FOV), Mitja
Šramel (FF), Klemen Grobin (FL)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja UM: Rok Hržič
Ostali prisotni: Pia Prebevšek (FERI), Luka Romanić (FKKT), Tina Pivec (FF), Aljaž Sekolovnik (PF),
Gregor Trlep (FG), Tina Ekart (PeF), Matej Matic Murenc (EPF), Alijana Pintar (EPF), Vid Lešnik (FKBV),
Suzana Bračič (MF), Primož Šajher (Rektorat UM)
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 5. 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 5. redne seje ŠS UM in odprl razpravo.
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 5. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje ŠS UM in zapisnika 4. korespondenčne seje ŠS UM
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in Komisij Senata UM
5. Izvedba nadomestnih volitev študenta predstavnika v Upravni odbor UM
6. Izvedba nadomestnih volitev študentov predstavnikov v Senat UM
7. Izvedba nadomestnih volitev študentov predstavnikov v Statutarno komisijo UM
8. Podaja predloga študentov predstavnikov v komisije Senata UM
9. Postopek volitev v ŠS članic UM
10. Stalne delovne komisije ŠS UM
11. Pobude in predlogi
12. Razno
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 1
ŠS UM potrdi predlagani dnevni red 5. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2. Potrditev zapisnika 4. redne seje ŠS UM in zapisnika 4. 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 4. redne seje ŠS UM in 4. 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 povedal, da je zaradi diplomiranja izgubil status
študenta in s tem izgubil članstvo v Upravnem odboru UM. Povedal je, UO UM v tem času ni imel
redne seje, ter da je na oglasnih deskah in spletnih straneh UM objavljen razpis za izvolitev novega
člana Upravnega odbora iz vrst študentov.
Rok Hržič je podal poročilo o 34. redni 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. Izvedba nadomestnih volitev študenta predstavnika v Upravni odbor UM
Predsedujoči je povedal, da ŠS UM v skladu s Statutom UM in Sklepom o razpisu nadomestnih volitev
predstavnika študenta v Upravni odbor Univerze v Mariboru št.: 55/2014 – ŠS UM voli predstavnika
študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru.
Povedal je, da se je na razpis prijavil zgolj en kandidat, Klemen Drnovšek, in ga povabil k kratki
predstavitvi.
Klemen Drnovšek je predstavil svoje dosedanje delo in razloge zakaj se je odločil ponovno kandidirati
za člana Upravnega odbora UM.
Predsedujoči je povedal, da mora ŠS UM za izvedbo volitev imenovati tričlansko volilno komisijo.
Predlagal je komisijo v sestavi: Tadej Jalšovec za predsednika in Sanja Potrč ter Vito Šimonka za člana.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:

Sklep 5.1
ŠS UM imenuje volilno komisijo za potrebe volitev člana Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz
vrst študentov v sestavi Tadej Jalšovec za predsednika, Sanja Potrč in Vito Šimonka za člana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Po opravljenih volitvah je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 5.2
ŠS UM ugotovi, da je za člana Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst študentov izvoljen
Klemen Drnovšek.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6. Izvedba nadomestnih volitev študentov predstavnikov v Senat UM
Predsedujoči je povedal, da ŠS UM v skladu s Statutom UM in Sklepom o razpisu nadomestnih volitev
predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru št.: 57/2014 – ŠS UM voli predstavnike
študentov v Senat Univerze v Mariboru. Povedal je, da se je na razpis prijavilo 10 kandidatov, ŠS UM
pa bo izvolil 8 novih članov Senata UM.
Predsedujoči je kandidate povabil k krajši predstavitvi.
Predsedujoči je povedal, da mora ŠS UM za izvedbo volitev imenovati tričlansko volilno komisijo.
Predlagal je komisijo v sestavi: Tadej Jalšovec za predsednika in Sanja Potrč ter Vito Šimonka za člana.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 6.1
ŠS UM imenuje volilno komisijo za potrebe volitev članov Senata Univerze v Mariboru iz vrst
študentov v sestavi Tadej Jalšovec za predsednika, Sanja Potrč in Vito Šimonka za člana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Po opravljenih volitvah je volilna komisija predstavila rezultate glasovanja. Kandidati so dobili
naslednje število glasov: Mitja Šramel 11, Vid Lešnik 11, Klemen Drnovšek 12, Matej Matic Murenc 6,
Tadej Štadler 10, Alen Krošelj 9, Tina Pivec 9, Rebeka Žirovnik 12, Božidar Aničić 7 in Miha Krajcer 9.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 6.2
ŠS UM na podlagi Sklepa o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru z
dne 23. 9. 2014 in na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da so za člane Senata UM izvoljeni: Rebeka
Žirovnik, Mitja Šramel, Miha Krajcer, Tina Pivec, Vid Lešnik, Tadej Štadler, Klemen Drnovšek in Alen
Krošelj.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7. Izvedba nadomestnih volitev študentov predstavnikov v Statutarno komisijo UM
Predsedujoči je povedal, da je ŠS UM prejel Poziv za podajo predloga za imenovanje članov in
nadomestnih članov Statutarne komisije Univerze v Mariboru iz vrst študentov. Na javno objavljen
odziv se je odzvalo sedem kandidatov.
Predsedujoči je povedal, da mora ŠS UM za izvedbo volitev imenovati tričlansko volilno komisijo.
Predlagal je komisijo v sestavi: Tadej Jalšovec za predsednika in Sanja Potrč ter Vito Šimonka za člana.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 7.1
ŠS UM imenuje volilno komisijo za potrebe volitev članov Senata Univerze v Mariboru iz vrst
študentov v sestavi Tadej Jalšovec za predsednika, Sanja Potrč in Vito Šimonka za člana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Po predstavljenih rezultatih je predsedujoči dal na glasovanje naslednja sklepa:
Sklep 7.2
ŠS UM izvoli Vida Videtiča, Sandro Gobec, Mitjo Šramela in Luko Muršca za člane Statutarne komisije
Univerze v Mariboru.
Sklep 7.3
ŠS UM izvoli Luko Adaniča, Suzano Bračič in Alenko Platovšek za nadomestne člane Statutarne
komisije Univerze v Mariboru.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.

Ad 8. Podaja predloga študentov predstavnikov v komisije Senata UM
Predsedujoči je besedo predal sekretarju ŠS UM, Klemnu Drnovšku. Slednji je povedal, da je številnim
članom komisij Senata UM prenehal mandat zaradi izgube statusa študenta oziroma zaradi odstopnih
izjav. Povedal je, da mora ŠS UM v imenovanje predlagati študentske predstavnike za naslednje
komisije: enega člana v Komisijo za dodiplomski študij, štiri člane v Komisijo za podiplomski študij,
dva člana v Komisijo za mednarodno in med univerzitetno sodelovanje, enega člana v Komisijo za
znanstveno raziskovalne zadeve, tri člane v Komisijo za ocenjevanje kakovosti in štiri člane v
Habilitacijsko komisijo.
Predsedujoči je povedal, da se člani ŠS UM lahko seznanijo s kandidati preko priloženih motivacijskih
pisem. Dodal je, da bo izbira predlogov zaradi lažjega štetja potekala preko vnaprej pripravljenih
glasovnic.
Po opravljenem glasovanju in preštetih glasovih je predsedujoči dal na glasovanje naslednje sklepe:

Sklep 8.1
ŠS UM predlaga Mitjo Šramela, Vita Šimonko, Rebeko Žirovnik in Stašo Čurman za člane Habilitacijske
komisije Senata UM.

Sklep 8.2
ŠS UM predlaga Blaža Sobočana za člana Komisije za dodiplomski študij Senata UM.
Sklep 8.3
ŠS UM predlaga Jasmino Živić in Darka Nemca za člana Komisije za mednarodno in meduniverzitetno
sodelovanje Senata UM.
Sklep 8.4
ŠS UM predlaga Moniko Sobočan, Teo Markotić in Blaža Sobočana za člane Komisije za ocenjevanje
kakovosti Senata UM.
Sklep 8.5
ŠS UM predlaga Branka Nečemerja za člana Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve Senata UM.
Sklep 8.6
ŠS UM predlaga Jureta Lebariča, Pio Ravter, Tadejo Godec in Stašo Čurman za člane Komisije za
podiplomski študij Senata UM.
Sklepi so bili soglasno sprejeti.
Ad 9. Postopek volitev v ŠS članic UM
Predsedujoči je povedal, da je potrebno za potrebe izvedbe volitev v ŠS članic UM potrebno sprejeti
sklepa glede denarnega nadomestila urne postavke članom študentskih volilnih komisij in volilnih
odborov ter glede povračila potnih stroškov članov komisij iz dislociranih fakultet.
Na glasovanje je dal naslednja sklepa:
Sklep 9.1
ŠS UM odobri plačilo za delo v višini 4€/h za predsednika in 3€/h za člane volilne komisije članic in
člane študentske volilne komisije UM.
Sklep 9.2
ŠS UM odobri povračilo potnih stroškov članom študentske volilne komisije članic, ki nastanejo zaradi
izvrševanja Sklepa o razpisu volitev v študentske svete članic UM.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.

Ad 10. Stalne delovne komisije ŠS UM
Predsedujoči je povedal, da sta bila objavljena Poziva za kandidaturo za vodjo Stalne delovne komisije
za obštudijske zadeve in mednarodno sodelovanje ŠS UM in za vodjo Stalne delovne komisije za
študijske zadeve ŠS UM. Na prvi poziv se je prijavil Vid Lešnik, na drugega pa Luka Adanič.
Predsedujoči je kandidata povabil da se na kratko predstavita, opišeta svoj program in utemeljita
svojo kandidaturo.
Po opravljenih predstavitvah je predsedujoči dal na glasovanje naslednje sklepa:
Sklep 10.1
ŠS UM imenuje Vida Lešnika za vodjo Stalne delovne komisije za obštudijske zadeve in mednarodno
sodelovanje ŠS UM.

Sklep 10.2
ŠS UM nameni vodji Stalne delovne komisije za obštudijske zadeve in mednarodno sodelovanje ŠS
UM mesečno plačilo v višini 100 EUR.
Sklep 10.3
ŠS UM imenuje Luko Adaniča za vodjo Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM.
Sklep 10.4
ŠS UM nameni vodji Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM mesečno plačilo v višini 100
EUR.
Sklepi so bili soglasno sprejeti.

Ad 11. Pobude in predlogi
Pod točko »Pobude in predlogi« na seji ni bilo razprave.
Ad 12. Razno
Predsedujoči je članom predstavil urnik rekreacije UŠC Leona Štuklja za študijsko leto 2014/2015.
Povedal jim je, da je badmintonu namenjenih 26 polnih terminov, košarki 11, odbojki 6, nogometu pa
zgolj 1 poln termin in jih povprašal za mnenje.
Mitja Šramel je izpostavil da se mu zdi urnik neprimeren, saj športi niso enakomerno zastopani. Urnik
bi moral težiti k večji enakomernosti med ponujenimi športi, ti pa bi morali biti po večini taki, ki bi bili
namenjeni večjemu številu študentov in ne le enemu ali dvema posameznikoma.
Rok Hržič je povedal da badminton zaradi ugodne cene igrajo tudi številni zunanji uporabniki.
Vito Šimonka je izpostavil, da mora biti rekreacija v prvi vrsti namenjena študentom UM.
Ostali člani so izrazili strinjanje z debato in podanimi predlogi.
Po opravljeni razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 12.1
ŠS UM poziva vodjo Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja, mag. Mihaela Pauka k
preureditvi urnika rekreacije na naslednji način:
da se ponudba prilagodi predvsem študentom UM, pri čemer so zunanji obiskovalci
sekundarnega pomena,
da se da prednost skupinskim športom (nogomet, odbojka, košarka),
da so ponujeni športi na urniku čimbolj enakomerno razporejeni in
da se urnik rekreacije podaljša vsaj za eno uro (do 22.30 ure).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoči je zbranim podal odgovor na vprašanje iz 4. redne seje ŠS UM glede štipendij v okviru
programa ERASMUS. Povedal je, da so vsi študenti prejeli štipendijo le za 5 mesecev (čeprav so se
prijavili na dvosemestrski študij v tujini), ker so se znižala finančna sredstva in ta niso zadostovala za
vse prijavljene študente. Povedal je, da izkušnje kažejo, da se veliko študentov odloči prekiniti študij v
tujini, in da bodo ta sredstva kasneje prerazporejena med študente, ki bodo v tujini študirali dva
semestra.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 12.2
ŠS UM predlaga Rektorju Univerze v Mariboru da v Komisijo Univerze v Mariboru za določitev
pogojev za pridobitev in višino mesečne dotacije v študijskem letu 2014/2015, za mobilnost
študentov z namenom študija v tujini v okviru programa Erasmus+ imenuje tudi predstavnike
študentov v skladu z zakonsko določeno kvoto ene petine.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoči je izpostavil problem FNM, in sicer je več študentov zamudilo rok za prijavo na drugo
stopnjo študija, ker se je ta iztekel na nedeljo. Študenti so pravočasno oddali elektronsko prijavo,
zamudili pa so s prijavo v fizični obliki, saj so to oddali v ponedeljek, torej dan za tem ko se je iztekel
predpisan rok.
Tina Pivec je izpostavila, da se je to pojavilo prvič, in da so posledično zato nastale še večje težave in
nevednost študentov.
Zbrani so se strinjali, da trenutna rešitev ni dobra, in da se mora postopek prijave spremeniti na način
da se podaljšajo roki za oddajo in da se le-ti ne iztečejo na dela proste dni.
Rok Hržič se je zavezal, da bo po posvetovanju s strokovnim službami predlagal rešitev izpostavljene
problematike.

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

