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Maribor, 18. maja 2017

ZAPISNIK
6. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 18. 5. 2017
Prisotni člani ŠS UM: Mitja Rupnik (FERI), Živa Ledinek (MF), Tamara Farkaš (ŠD), Nuša Mahorič (EPF),
Sara Kandolf (FVV), Kaja Sel (FF)
Nadomestni člani ŠS UM: Andrej Perko (FKBV), Vita Petek Regoršek (FKKT), Ana Sajovic (FZV)
Predsedujoča ŠS UM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Tina Pivec (FF)
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 6. izredne seje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane člane ŠS UM.
Pod točko »Potrditev dnevnega reda 6. 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 6. izredne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 2. Potrditev šolnin, vpisnin in drugih stroškov
Predsedujoča je pod točko »Potrditev šolnin, vpisnin in drugih stroškov« povedala, da je ŠS UM skladno z
Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM pristojen za podajo soglasja k predlogu Cenika UM,
ki ga vsako leto potrdi UO UM. Fakultete so svoje predloge šolnin posredovale finančno računovodski
službi, kot obvezna priloga k temu pa je bil tudi sklep ŠS članic, da s predlogi šolnin soglašajo. S strani
Finančno računovodske službe smo prejeli predlog cenika, ki je razviden iz priloge Predlog_CENIK
STORITEV UM 2017/2018, v katerem so z različnimi barvami označene in izpostavljene spremembe v
primerjavi z aktualnim cenikom. Za vpisne stroške pa smo za lažji pregled sprememb pripravili tudi tabelo
v kateri lahko primerjate gibanje višine vpisnih stroškov od leta 2008 – 2017.
Cenik UM zajema vpisne stroške, druge prispevke za študij, šolnine in prispevke za druge posamične
storitve.
Do povišanja šolnin je prišlo na FNM in FT. V gradivu je priložena obrazložitev s strani ŠS FNM, v kateri je
navedeno, da je prišlo so premembe v ceni izrednega študijskega programa tehnika, kjer je bilo v
študijskem letu 2016/2017 cena znižana iz 2330 EUR na 2000 EUR v upanju, da bodo povečali število
vpisov. V tekočem študijskem letu so ugotovili, da je študijski program nemogoče izvesti s tako nizko
šolnino, saj niso mogli pokriti vseh stroškov, zaradi tega so šolnino dvignili na ceno izpred dveh let.
Predsedujoča je povedala, da obrazložitve s strani ŠS FT nismo prejeli, vendar ji je prodekanica za
študentska vprašanja Jerneja Smole sporočila, da se šolnina zviša zaradi terenskih vaj.
Predsedujoča je podala besedo Pii Prebevšek, prodekanici za študentska vprašanja FERI, ki je povedala,
da se je pri njih v ceniku pojavila nova postavka Stroški priprave in zagovora diplomske naloge za izredni
študij, ki so v preteklih letih plačali šolnino, vendar strošek zagovora ni bil vključen v šolnino. To postavko
so dodali zaradi študentov, ki jim v študijskem letu, ko so se vpisovali, teh stroškov niso zaračunali, to
pomeni, da bodo poravnali enak znesek kot vsi preostali izredni študenti. Glede podražitve šolnine za
doktorski študij je obrazložila, da smo to spremembo že v septembru potrdili na ŠS UM, kasneje pa je UO
UM za naslednja tri študijska leta sprejel cenik. Izpostavila je tudi, da imajo študenti FERI, ki so na 1. in na
2. stopnji študirali na tej fakulteti znižane stroške doktorskega študija, saj morajo poravnati le eno petino
stroškov šolnine.
Tina Pivec je dodala, da je bila v septembru potrjena tudi višja šolnina za doktorski študij na FKKT, pri
preostalih pa ni bilo sprememb.
Predsedujoča je povedala, da se v ceniku za naslednje študijsko leto nahajajo tudi nove postavke, saj se
na FOV izvaja nov študijski program Management v športu, prav tako pa bodo v prihodnjem študijskem
letu na FZV izvajajo interdisciplinarni študijski program Management v zdravstvu in socialnem varstvu, ki
si ga delijo s FOV.
Predsedujoča je obrazložila, da se pod Tarifnim delom cenika nahaja rahlo povišanje cen zaradi dviga
tarife UM iz 0,31 EUR na 0,32 EUR, ki so jo sprejeli na seji UO UM. Razlog za dvig tarife je 2,2 % inflacija.
Tina Pivec jo je dopolnila, da to pomeni, da se bodo rahlo povišali stroški plačila 4. in nadaljnjega pristopa
k izpitu, stroški diplomske listine in podobno. Kot primer je navedla podražitev diplomske listine iz 15,70
EUR na 16,00 EUR.
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Predsedujoča je odprla razpravo.
Kaja Sel je vprašala, zakaj se šolnina na FT zviša.
Predsedujoča je odgovorila, da se je šolnina zvišala zaradi terenskih vaj in da uradne obrazložitve s strani
prodekanice za študentska vprašanja FT ni prejela.
Sklep 2
ŠS UM daje soglasje k vpisnim stroškom, šolninam in drugim postavkam Cenika za študijsko leto
2017/2018 po tabeli »Predlog_CENIK STORITEV UM 2017/2018«.
Sklep je bil soglasno sprejet.

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