Študentski svet Univerze v Mariboru
Slomškov trg 15
2000 Maribor

Maribor, 20. november 2014

ZAPISNIK
6. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 19. 11. 2014

Prisotni člani ŠSUM: Tadej Štadler (FERI), Timotej Horvat (FKBV), Tadej Jalšovec (MF), Tara Svetina
(ŠD), Nuša Novak (PeF), Miha Krajcer (FOV), Vito Šimonka (FNM), Patric Rajšp (FZV), Anže Zaletel
(FVV), Alen Krošelj (FE)
Prisotni namestniki članov ŠSUM: Klemen Grobin (FL)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja UM: Rok Hržič
Ostali prisotni: Alex Wirth (FNM), Rebeka Žirovnik (PF), Vid Videtič (FS), Primož Resnik (FVV), Alijana
Pintar (EPF)

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 6. 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 6. redne seje ŠS UM in odprl razpravo.
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 6. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje ŠS UM
3. Pregled izvršenih sklepov
4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in Komisij Senata UM
5. Izvedba nadomestnih volitev študenta predstavnika v Statutarno komisijo UM
6. Izvedba nadomestnih volitev študentov predstavnikov v Komisijo za pritožbe študentov
7. Podaja predloga študenta predstavnika za člana Disciplinskega sodišča II. Stopnje
8. Dejavnosti na področju kakovosti na Univerzi v Mariboru
9. Pobude in predlogi
10. Razno
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 1
ŠS UM potrdi predlagani dnevni red 6. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2. Potrditev zapisnika 5. redne seje ŠS UM
Predsedujoči je povedal, da na predlog zapisnikov nismo prejeli nobene pisne pripombe. Odprl je
razpravo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 5. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov

Predsedujoči je podal poročilo o izvrševanju sklepov 5. redne seje ŠS UM.
Uvodoma je povedal, da je bil na podlagi Sklepa 12.1 5. redne seje ŠS UM vodji UŠC Leona Štuklja,
gospodu Mihaelu Pauku, posredovan sklep ŠS UM in spremni dopis. V obrazložitvi sprejetega sklepa
so bili navedeni predlogi in argumenti za spremembo urnika rekreacije. Na posredovan dopis se je
vodja UŠC Leona Štuklja odzval z dopisom in s spremembo urnika, ki ustreza napotilom, ki jih je
predlagal ŠS UM. Predsedujoči je še dodal, da je Odbor za šport UM sprejel dogovor, na podlagi
katerega bodo nadaljnje morebitne spremembe urnika usklajene s študentskimi predstavniki.
Glede izvrševanja sklepa 12.2 5. redne seje ŠS UM je predsedujoči povedal, da je bil rektorju
posredovan sklep in spremni dopis. Kljub temu, da s strani rektorja še ni prejel uradnega odgovora,
pa je dobil zagotovilo, da se bo v prihodnje v delo Komisije 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+, vključevalo tudi študente.
Predsedujoči je podal tudi poročilo o problematiki prijavnih rokov za študij na UM, glede katerih je
bilo govora na 5. redni seji ŠS UM. Povedal je, da so na državni ravni predpisani le okvirji, znotraj
katerih morajo biti roki določeni, da pa članice same določijo roke za 1. in 2. prijavo za študij na
Univerzi v Mariboru. Dodal je, da so strokovne službe potrdile, da se bo zadeva v prihodnjem letu
urejala na primernejši način, o postopku pa bodo študenti tudi pravi čas in na primeren način
obveščeni.
Po podanem poročilu je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 3:
ŠS UM se seznani s poročilom o izvrševanju sklepov.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in Komisij Senata UM

Predsedujoči je predal besedo Klemnu Drnovšku, ki je podal poročilo o seji Upravnega odbora UM.
Rok Hržič je podal poročilo o seji Senata UM.

V nadaljevanju je predsedujoči predstavil poročila o sejah komisij Senata UM, ki so mu jih posredovali
predstavniki študentov.
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 Statutarno komisijo UM
Predsedujoči je povedal, da je ŠS UM na svoji 5. redni seji volil člane in namestnike članov Statutarne
komisije UM. Kljub temu pa je ostalo še eno nezasedeno mesto namestnika člana Statutarne komisije
UM, zato bodo tudi na tej seji potekale volitve. Dodal je, da se je na poziv prijavila zgolj ena
kandidatka.
Predsedujoči je povedal, da mora ŠS UM za izvedbo volitev imenovati tričlansko volilno komisijo.
Predlagal je komisijo v sestavi: Tadej Jalšovec za predsednika in Vito Šimonka ter Tara Svetina za
člana.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 5.1
ŠS UM imenuje volilno komisijo za potrebe volitev namestnika člana Statutarne komisije Univerze v
Mariboru iz vrst študentov v sestavi Tadej Jalšovec za predsednika, Vito Šimonka ter Tara Svetina za
člana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Po opravljenih volitvah je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 5.2
ŠS UM izvoli Pio Prebevšek za namestnico člana Statutarne komisije Univerze v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6. Izvedba nadomestnih volitev študentov predstavnikov v Komisijo za pritožbe študentov
Predsedujoči je povedal, da je zaradi izgube statusa prenehalo članstvo študentskih predstavnikov v
Komisiji za pritožbe študentov. Povedal je, da je bilo vloženih 5 kandidatur, s katerimi so se člani
lahko seznanili preko priloženih motivacijskih pisem.
Dodal je, da mora ŠS UM za izvedbo volitev imenovati tričlansko volilno komisijo. Predlagal je
komisijo v sestavi: Tadej Jalšovec za predsednika in Vito Šimonka ter Tara Svetina za člana.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 6.1
ŠS UM imenuje tričlansko volilno komisijo za volitve članov Komisije za pritožbe študentov UM v
sestavi Tadej Jalšovec za predsednika in Vito Šimonka ter Tara Svetina za člana.
Po opravljenih volitvah je predsedujoči dal na glasovanje naslednja sklepa:
Sklep 6.2
ŠS UM izvoli Tino Pivec za članico Komisije za pritožbe študentov Univerze v Mariboru.
Sklep 6.3
ŠS UM izvoli Sandro Gobec in Blaža Sobočana za namestnika članov Komisije za pritožbe študentov
Univerze v Mariboru.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.

Ad 7. Podaja predloga študenta predstavnika za člana Disciplinskega sodišča II. Stopnje
Predsedujoči je povedal, da mora ŠS UM zaradi podaje odstopne izjave Tadeja Jalošvca imenovati
novega člana Disciplinskega sodišča II. Stopnje. Na javno objavljen poziv se je prijavil en kandidat, in
sicer Vid Videtič.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 7
ŠS UM predlaga Vida Videtiča za člana Disciplinskega sodišča II. stopnje UM.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.

Ad 8. Dejavnosti na področju kakovosti na Univerzi v Mariboru
Seji sta se pridružila predstavnika Centra za razvoj kakovosti Univerze v Mariboru, mag. Hermina Pika
Radmilovič in gospod Iztok Slatinek. Predsedujoči ju je povabil k predstavitvi točke.
Mag. Pika Radmilovič je najprej izpostavila, da je primarna naloga CRK razvoj kakovosti na UM.
Trenutno večjo pozornost posvečajo razvoju kadrov, saj želijo vzpostaviti učni center za visokošolske
učitelje. V nadaljevanju je zbrane seznanila z dejavnostmi na področju osebnega in profesionalnega
razvoja kadrov univerze.
Anže Zaletel je vprašal, kakšno korist bodo od centra imele dislocirane enote.
Ga. Radmilovič mu je odgovorila, da se bodo manjše aktivnosti izvajale tudi na dislociranih enotah,
tiste večje pa na Rektoratu UM.
Tadej Štadler je vprašal, če bo udeležba na aktivnostih za visokošolske učitelje obvezna ali
prostovoljna.
Ga. Radmilovič mu je odgovorila, da se bodo zavzemali za to, da bodo določene aktivnosti obvezne,
predvsem za mlajše učitelje. Prav tako pa se bodo zavzemali tudi za to, da bo udeležba na aktivnostih
obvezna za tiste učitelje, ki bodo prejeli negativno oceno študentske ankete.
Iztok Slatinek je predstavil oblikovane kazalnike. Povedal je, da je namen kazalnikov v tem, da se bo
preko njih spremljajo uresničitev Strategije razvoja Univerze v Mariboru. Povedal je, da so bili

kazalniki že sprejeti na Senatu UM in na Upravnem odboru UM. V nadaljevanju je predstavil
posamezne kazalnike. Dodal je, da se bodo kazalniki testirali na štirih fakultetah, in da obstaja
možnost sprememb, v kolikor bo testiranje pokazalo nujo po tem.
Iztok Slatinek je povzel sklepe Komisije in Sveta za Trajnostno in družbeno odgovorno univerzo.
Po opravljeni predstavitvi in razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednje sklepe:
Sklep 8.1
ŠS UM se seznani z dejavnostmi na področju trajnostne in družbeno odgovorne univerze in jih
podpira.
Sklep 8.2
ŠS UM se seznani z dejavnostmi na področju osebnega in profesionalnega razvoja kadrov univerze in
jih podpira.
Sklep 8.3
ŠS UM potrdi kazalnike kakovosti UM za spremljanje izobraževalne dejavnosti po študijskih
programih prve in druge stopnje na UM.
Sklep 8.4
ŠS UM potrdi kazalnike kakovosti za spremljanje znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti na
UM
Sklepi so bili soglasno sprejeti.

Ad 9. Pobude in predlogi
Pod točko »Pobude in predlogi« na seji ni bilo razprave.

Ad 10. Razno
Predsedujoči je zbrane seznanil s predlaganim terminskim planom sej ŠS UM za študijsko leto
2014/2015 in jih povabil k razpravi.
Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 10
ŠS UM sprejme terminski plan sej za študijsko leto 2014/2015.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoči je zbrane seznanil z odstopno izjavo Aleša Žiberta, predstavnika Fakultete za
gradbeništvo in se mu zahvalil za aktivno in konstruktivno sodelovanje.

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

