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ZAPISNIK
7. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 21. 6. 2017
Prisotni člani ŠS UM: Laura Lepej (FKBV), Tamara Farkaš (ŠD), Andrej Šajher (FS), David Borlinič Gačnik
(PF), Žan Dreisibner (FZV)
Nadomestni člani ŠS UM: Pia Prebevšek (FERI), Vita Petek Regoršek (FKKT), Monika Strauss (EPF), Jure
Pirc (PF), Lara Dular (FVV), Lučka Goričan (FF)
Predsedujoča ŠS UM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Tina Pivec (FF), Patricija Lunežnik (FZV), Luka Sreš (FGPA), Minea Šućur (MF), Sara
Mernik (PF), Marko Šterk (FNM), Jakob Razdevšek (FNM)
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 7. izredne seje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane člane ŠS UM.
Pod točko »Potrditev dnevnega reda 7. 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 7. izredne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 2. Podaja mnenja k predlogom za Perlachove nagrade in priznanja za leto 2017
Predsedujoča je povedala, da smo prejeli poziv s strani strokovnih služb, da pred obravnavo Perlachovih
nagrad na Senatu UM podamo soglasje k predlogom Perlachovih nagrad in priznanj.
Namen Perlachovih nagrad je nagraditi raziskovalno oz. umetniško delo študentov. Vsako leto se podeli
po ena nagrada za področje naravoslovnih in matematičnih ved, tehničnih ved, biotehničnih,
zdravstvenih in medicinskih ved, družboslovnih ved, humanističnih ved in za področje umetnosti, vsako
leto pa se lahko podelita tudi po dve Perlachovi priznanji za naslednja področja: znanstvenoraziskovalni
dosežki, kulturno-umetniški dosežki in dosežki na tekmovanjih, natečajih in drugi dosežki.
Za Perlachovo nagrado in Perlachova priznanja morajo mentorji raziskovalnih oz. umetniških del
predložiti tista dela, ki ustrezajo razpisnim pogojem.
Rektor nato imenuje strokovno komisijo, ki pregleda predloge v skladu s Pravilnikom o podelitvi častnih
naslovov, priznanj in nagrad UM, po pregledu pa komisija predloži Senatu UM vse ocene skupaj s svojim
poročilom in predlogom vrstnega reda kandidatov za nagrade in priznanja. Dobitniki dobijo tudi
denarno nagrado.
Iz gradiva je razvidno, da so predlogi za Perlachove nagrade naslednji: Katja Gomboc s PEF za področje
družboslovnih ved, Saša Harkai s FNM za področje naravoslovnih in matematičnih ved, Dušan Fister s FS
za področje tehniških ved, Tadej Todorović s FF za področje humanističnih ved, Rok Petrovčič (MF) za
področje biotehniških, zdravstvenih in medicinskih ved in Julija Fajhtinger s PEF za področje umetnosti.
Predlogi za Perlachova priznanja pa so naslednji: David Dobrotinšek, Mitja Furman, Mihael Kodrič, Matic
Ledinek, Vid Lešič in Rok Murko s FGPA za področje tehniških ved, Tjaša Hertiš in Tadej Petek z MF za
področje znanstvenoraziskovalnih dosežkov, Tanja Hartman in Anja Šegula z MF za področje
znanstvenoraziskovalnih dosežkov in Lucija Stakne ter Marička Stakne za področje umetnosti.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa.
Sklep 2
ŠS UM podaja soglasje k predlogom za Perlachove nagrade in priznanja za leto 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Podaja predlogov za imenovanje študentskih predstavnikov UM
Predsedujoča je povedala, da smo na podlagi poziva za predlog kandidatov iz vrst študentov za člane
Statutarne komisije UM in Komisije za pritožbe študentov UM s strani vodstva zaradi poteka mandatov
članov iz vrst študentov v določenem roku prejeli kandidature za Statutarno komisijo UM s strani Tine
Pivec (FF), Jana Gumilarja (MF), Katje Kebrič (PF), Matica Špura (PF), Tjaše Heričko (FERI) in Aljoše
Polajžarja (PF) za člane in s strani Monike Strauss (EPF), Teja Jeharta (FS), Andreja Perka (FKBV), Jošta
Beguša (FZV), Roberta Mazzolenija (PF) in Aljoše Polajžarja (PF) za namestnike članov Statutarne
komisije UM.
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Kandidature za člane Komisije za pritožbe študentov iz vrst študentov smo prejeli s strani Tine Pivec
(FF), Monike Strauss (EPF) in Aljoše Polajžarja (PF), kandidaturi za namestnika člana smo prejeli s strani
Roberta Mazzolenija (PF) in Aljoše Polajžarja (PF).
Predsedujoča je zaradi izvedbe volitev predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 3
ŠS UM za potrebe izvedbe podaje predlogov za člane in namestnike članov iz vrst študentov
Statutarne komisije UM in Komisije za pritožbe študentov UM imenuje volilno komisijo v naslednji
sestavi: Jure Pirc za predsednika in Lara Dular ter Lučka Goričan za članici.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Po izvedenem glasovanju je predsednik volilne komisije Jure Pirc poročal o izvedenih volitvah. Povedal
je, da so bili za člane Statutarne komisije UM predlagani Tina Pivec (FF), Jan Gumilar (MF), Matic Špur
(PF), Katja Kebrič (PF) in Tjaša Heričko (FERI). Za namestnike članov Statutarne komisije UM so bili
predlagani Tejo Jehart (FS), Andrej Perko (FKBV), Jošt Beguš (FZV), Monika Strauss (EPF) in Roberto
Mazzoleni (PF).
Za članici Komisije za pritožbe študentov UM sta bili predlagani Tina Pivec (FF) in Monika Strauss (EPF),
za namestnika članov Komisije za pritožbe študentov UM sta bila predlagana Roberto Mazzoleni (PF) in
Aljoša Polajžar (PF).
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 3.1
ŠS UM Upravnemu odboru univerze v imenovanje za člane Komisije za pritožbe študentov predlaga
naslednji študentki: Tina Pivec, študentka Filozofske fakultete UM in Monika Strauss, študentska
Ekonomsko-poslovne fakultete UM, za mandatno dobo do 10. 7. 2019.
ŠS UM Upravnemu odboru univerze v imenovanje za namestnike članov Komisije za pritožbe
študentov predlaga naslednja študenta: Roberta Mazzolenija, študenta Pravne fakultete UM in Aljošo
Polajžarja, študenta Pravne fakultete UM, za mandatno dobo do 10. 7. 2019.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 3.2
ŠS UM rektorju UM v imenovanje za člane Statutarne komisije predlaga naslednje študente: Tino
Pivec, študentko Filozofske fakultete UM, Katjo Kebrič, študentko Pravne fakultete UM, Matica Špura,
študenta Pravne fakultete UM, Jana Gumilarja, študenta Medicinske fakultete UM in Tjašo Heričko,
študentko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM, za mandatno dobo do 23. 6.
2019.
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ŠS UM rektorju UM v imenovanje za namestnike članov Statutarne komisije predlaga naslednjega
študenta: Teja Jeharta, študenta Fakultete za strojništvo UM, Andreja Perka, študenta Fakultete za
kmetijstvo in biosistemske vede UM, Jošta Beguša, študenta Fakultete za zdravstvene vede UM,
Moniko Strauss, študentko Ekonomsko-poslovne fakultete UM in Roberta Mazzolenija, študenta
Pravne fakultete UM, za mandatno dobo do 23. 6. 2019.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4. Predlog Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov
Predsedujoča je povedala, da moramo zaradi spremembe Statuta UM, v katerem se je spremenil
postopek volitev članov študentskega sveta članice in letnika spremeniti Pravilnik o delovanju in sestavi
študentskih svetov. Dodala je, da smo se zaradi tega, ker je bil pravilnik nazadnje spremenjen leta 2005,
posodobitve pravilnika lotili skladno z izkušnjami in dobrimi praksami, ki smo jih začeli v tem času
uporabljati.
Predsedujoča je povedala, da je bila izvedena interna obravnava pravilnika, v času katere so imeli člani
študentskega sveta in prodekani za študentska vprašanja čas, da sami podajo morebitne pripombe na
pravilnik ali postavijo dodatna vprašanja.
Prejeli smo dve pripombi in sicer s strani Nike Gaberšek (FVV), ki je zapisala, da naj opredelimo, da
študenti, ki študirajo na dislociranih fakultetah, ne morejo kandidirati v ŠSS ŠD.
Pripombo smo upoštevali in sicer smo spremenili 5. člen, kjer sedaj piše, da je študent stanovalec
Študentskih domov UM, kjer pa žal študenti z dislociranih fakultet ne morejo bivati.
Tina Pivec je dodala, da imajo študenti Univerze v Mariboru, ki živijo v Ljubljani v študentskih domovih,
manjše pravice kot študenti Univerze v Ljubljani.
Tina Pivec je povedala, da je Monika Strauss (EPF) podala pripombo, da bi pod razdelkom Sekretar ŠS
UM zapisali, da v kolikor ima študentski svet članice svojega sekretarja, se smiselno uporabljajo ista
določila kot sekretar ŠS UM.
Tina Pivec je dodala, da je pravilnik v istem času, ko so imeli člani ŠS UM in prodekani za študentska
vprašanja možnost podati pripombe na pravilnik, pregledala tudi pravna služba, zato pravilnik vsebuje
še nekaj dodatnih redakcijskih popravkov.
Predsedujoča je odprla razpravo.
Tamara Farkaš je vprašala, če imajo pravico biti voljeni tisti študenti, ki so zaposleni drugje in ne na
Univerzi v Mariboru.
Maja Žibert ji je odgovorila, da če so zaposleni drugje, potem so lahko voljeni.
David Borlinič Gačnik je dodal, da v kolikor se zaposliš, ne izgubiš statusa študenta, ampak izgubiš
pravice, ki jih imaš kot študent.
Tamara Farkaš je vprašala, kako se bo preverjalo v volilnih imenikih, če je študent zaposlen in če je
pomembno za koliko odstotkov je posameznik zaposlen.
Tina Pivec je odgovorila, da so v volilnem imeniku zapisani vsi, ki imajo status študenta, v primeru ŠD pa
tisti, ki imajo status študenta UM in živijo v študentskem domu. Vsak pa ima pravico voliti, ne glede na
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to v kakšnem delovnem razmerju je.
Tamara Farkaš je vprašala, če je smiselno, da se pri 15. členu pravilnika dopiše, da je lahko prisoten
direktor, saj je lahko na volišču prisoten dekan, kot je razvidno iz tega člena.
Tina Pivec je vprašala člane ŠS UM, če se strinjajo, da se pri 15. členu doda še, da je tudi direktor lahko
prisoten na volitvah.
David Borlinič Gačnik je vprašal, če je bilo do sedaj v pravilniku, da je dekan lahko prisoten na volitvah.
Tina Pivec mu je odgovorila, da je bilo že do sedaj tako.
David Borlinič Gačnik je predlagal, da glede na to, da so to volitve v študentske svete članic, da dekan
oziroma direktor nista prisotna na volitvah.
Člani ŠS UM so se s predlogom Davida Borliniča Gačnika in s tem s spremembo 15. člena pravilnika
strinjali.
Tamara Farkaš je vprašala, če je pri 61. členu mišljena obsodilna sodba ali je mišljen disciplinski
postopek.
Tina Pivec je odgovorila, da je to že popravljeno v skladu z redakcijskimi popravki pravne službe in da je
novejša verzija že razvidna iz gradiva.
Tamara Farkaš je vprašala, kako je v 61. členu mišljena časovna in vsebinska obrazložitev pri podaji
konstruktivne nezaupnice.
Tina Pivec je odgovorila, da je tukaj mišljeno, kdaj se je datumsko to dogajalo.
Minea Šućur je vprašala, kako je s spremembo izvolitve predsednika študentskega sveta letnika.
Izpostavila je, da bo ta sprememba na MF UM predstavljala težavo, saj ljudje želijo sodelovati v
študentskem svetu, vendar ne želijo biti predsedniki študentskega sveta letnika.
Maja Žibert je objasnila, da je bilo do sedaj tako, da si do sedaj lahko kandidiral za predsednika
študentskega sveta letnika in za člana študentskega sveta letnika, kar je pomenilo, da je lahko ista oseba
kandidirala za obe mesti. S spremembo pravilnika se kandidati prijavijo za člana, tisti, ki pa prejme
največ glasov pa postane predsednik študentskega sveta letnika. V kolikor pa predsednik odstopi, ga
nadomesti tisti, ki je dobil drugo najvišje število glasov na volitvah.
Minea Šućur je povedala, da študenti na njihovi fakulteti raje odstopijo iz študentskega sveta, če morajo
biti predsedniki. Dodala je, da ima predsednik veliko več dela kot član študentskega sveta letnika.
Tina Pivec je predstavila sistem dobre prakse na Filozofski fakulteti, kjer deluje sistem predstavništva,
kjer predstavnik posameznega letnika na oddelku komunicira s profesorji.
Lara Dular je povedala, da pri njih prav tako deluje sistem predstavništva.
Tina Pivec je objasnila, da je to že sedaj sprejeto v Statutu UM in da se to spreminja še v tem pravilniku.
Dodala je, da lahko sedaj na MF poiščejo neko dobro prakso, ki jo uporabljajo na drugih fakultetah.
Lučka Goričan je podprla spremembo glede volitev, saj se ji zdi zelo smiselna.
Luka Sreš je vprašal, kaj je bil povod za to spremembo.
Tina Pivec mu je odgovorila, da je bila težava s podvajanjem kandidatur in če so bile podane odstopne
izjave, saj se ni izvajalo dodatnih volitev, sedaj pa bo, če nekdo odstopi, njegovo mesto zavzel tisti, ki je
naslednji po vrsti dobil največ glasov.
Andrej Šajher je povedal, da se bo s tem zelo olajšalo delo in pohvalil prorektorico ter sekretarko, ki sta
pripravljali pravilnik.
Jure Pirc je prav tako podprl to spremembo glede volitev in dodal, da se bodo kandidati sedaj prijavljali z
vednostjo, da so lahko tudi oni izvoljeni za predsednika, kar pa bi jim prinašalo še večjo motivacijo.
Tina Pivec je dodala, da bo ta način tudi veliko bolj demokratičen, saj bo predsednik sedaj izvoljen s
strani študentov, v kolikor pa je bil prej edini kandidat, je lahko bil izvoljen z enim glasom, ne glede na
voljo ostalih študentov.
Jakob Razdevšek je vprašal, če bi bilo možno, da bi se na glasovnici označilo, koga bi predlagal za
predsednika.
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Tina Pivec je povedala, da bo sedaj ena glasovnica, na kateri bo pisalo, da glasuješ za največ pet
kandidatov in bo tisti, ki bo prejel največ glasov, predsednik študentskega sveta letnika.
Monika Strauss je dodala, da je to dobro, saj bomo s tem pridobili samoiniciativne študente.
Maja Žibert je zbrane vprašala, če se z vsemi predlaganimi spremembami strinjajo.
Člani ŠS UM so predlagane spremembe podprli.
Tina Pivec je predstavila postopek sprejemanja pravilnika. ŠS UM najprej posreduje pravilnik statutarni
komisiji UM, ki ga bo dala v javno obravnavo. Ko se bo javna obravnava pravilnika končala in bodo
zbrane vse pripombe ter predlogi, ga bo ŠS UM ponovno obravnaval in ga potrdil, kot zadnji organ pa ga
mora potrditi Upravni odbor UM.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4
ŠS UM posreduje osnutek Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov pristojnim organom v
sprejem.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5. Pritožbene zadeve
Predsedujoča je pod točko »Pritožbene zadeve« povedala, da je ŠS UM je dne 25. 5. 2017 prejel
pritožbo študentke Sare Mernik, študentke Pravne fakultete, v povezavi z razpisom za poletne šole,
katere sofinancira Univerza v Mariboru. 19. 6. 2017 je ŠS UM na isto temo prejel pritožbo Študentskega
sveta Filozofske fakultete, dan za tem, 20. 6. 2017 še eno pritožbo študentke Karin Spark, študentske
umetnostne zgodovine in sociologije, prav tako na temo poletnih šol, katere sofinancira Univerza v
Mariboru.
Predsedujoča je za obrazložitev podane pritožbe prosila študentko Saro Mernik.
Sara Mernik je povedala, da se je prijavila na poletno šolo na tuji fakulteti in preko obrazca na UM, kjer
je morala označiti, ali je že bila na mednarodni izmenjavi in ali je članica društva ESN. Za poletno šolo ni
bila izbrana s strani UM, ker ni izpolnjevala zahtevanih kriterijev, ki ji sploh niso bili poznani iz razpisa.
Zaradi tega se je oglasila v pisarni Službe za mednarodne zadeve in povedala, da so ti pogoji
diskriminatorni ter da prej sploh niso bili jasni. Prejela je pojasnilo s strani Uroša Klineta, ki ji je pojasnil,
da so to bila sredstva s projekta Erasmus+ in da so imeli prednost člani društva ESN, ki brezplačno
pomagajo pri organizaciji dogodkov ter da jim na ta način, da se udeležijo poletne šole, ponudijo
nadomestilo za delo. Dodala je, da je bil izdan tudi dodaten razpis, v katerem bi si študent sam kril
stroške letalske karte, pri čemer je ugotovila, da je sama našla cenejše karte, kot so jih oni plačali.
Vita Petek Regoršek jo je vprašala, če so bili kriteriji v naprej podani.
Sara Mernik ji je odgovorila, da ne in da se ji zdijo takšni kriteriji diskriminatorni, saj bi poletna šola
morala biti možnost za študente, ki še niso bili na izobraževanju v tujini in ne za tiste, ki so to že izkusili.
Lučka Goričan je povedala, da se je na ŠS FF obrnila študentka 3. letnika, ki je prav tako povedala, da je
bil razpis zelo netransparenten, saj ni bilo jasno, od kje so pridobljena sredstva za razpis, kako dolgo je
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razpis odprt in koliko študentov bo lahko šlo na poletne šole. Kasneje se je pritožila še študentka Karin
Spark, ki bi bila ena izmed primernejših kandidatk za udeležbo na tej poletni šoli zaradi svojih
kompetenc. Dodala je, da je mnenja, da bi morala univerza na poletne šole poslati svoje
najkompetentnejše študente.
Pia Prebevšek je povedala, da je sama prostovoljno sodelovala pri društvu ESN, ampak da je mnenja, da
je jasno, da je razpis prirejen ter da bi jih mogli pozvati, da razveljavijo razpis.
David Borlinič Gačnik je povedal, da imamo na univerzi Komisijo za pritožbe študentov, na katero bi se
lahko študenti pritožili in da bi morala biti izdana odločba, ki bi morala biti obrazložena, prav tako pa
kriteriji niso bili v naprej objavljeni.
Lučka Goričan je vprašala, kdo je te kriterije potrdil in predlagala, da bi bilo smiselno v odločanje
vključiti tudi študente.
Pia Prebevšek je vprašala, kdaj je ta poletna šola.
Sara Mernik je dodala, da se prične 3. julija.
Monika Strauss je predlagala, da morajo v prihodnje ŠS UM posredovati razpis, h kateremu podamo
soglasje, saj se to tiče študentov.
Predsedujoča je v skladu z diskusijo predlagala sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 5
ŠS UM se seznani s pritožbami v povezavi z razpisom za poletne šole, katere sofinancira Univerza v
Mariboru. V povezavi s pritožbami študentov Študentski svet Univerze v Mariboru poziva rektorja
Univerze v Mariboru, da preuči postopek, se seznani z vsemi kršitvami v postopku in sprejme ustrezne
ukrepe.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 5.1
ŠS UM predlaga mednarodni pisarni, da v prihodnje v izogib nevšečnostim vse razpise, v povezavi s
študenti, še pred objavo posreduje v potrditev ŠS UM.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6. Predlog Zakona za urejanje položaja študentov
Predsedujoča je povedala, da so pred mesecem dni na Študentski organizaciji Slovenije v DZ vložili
pobudo za zbiranje podpisov za predlog Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ). Ker so morali
predlog zakona še tehnično uskladiti, bi lahko – zaradi parlamentarnih počitnic, ki trajajo od 15. 7. do
31. 8. – z zbiranjem podpisov za pobudo za vložitev zakona začeli šele s 1. 9. 2017. Da ne bi izgubili
toliko časa, so se na ŠOS s predsednikom DZ dr. Milanom Brglezom dogovorili, da predlog Zakona za
urejanje položaja študentov formalno vloži on. S tem se razlogi in potrebe za sprejem zakona ter vse z
njim povezane aktivnosti ne spremenijo.
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Predlog, ki so ga pripravili na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS), ureja težave, s katerimi se
vsakodnevno soočajo študenti (in dijaki), odpravlja varčevalne ukrepe na področju mladih, olajšuje
socialni položaj, hkrati pa odpravlja sistemske napake. ZUPŠ zajema spremembe na področjih
dohodnine, zdravstvenega zavarovanja, subvencionirane študentske prehrane (študentski boni),
štipendij, študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom ter status študenta po zaključku
študija na 2. stopnji.
ŠOS je z razlogom, da bi dosegel karseda široko podporo predlogu vloženega zakona, kljub temu da je že
bil vložen, v prejšnjem tednu pričel z neformalnim zbiranjem podpisov. Namen tega zbiranja podpisov ni
samo podpora zakonskemu predlogu, ampak tudi to, da dijake, študente ter širšo javnost obvešča o
pomembnosti sprejema tega zakona. V tem okviru si želijo tudi, da bi bil zakon sprejet s karseda široko
večino, saj bi bilo to pomembno sporočilo umeščenosti dijakov in študentov v slovensko družbo.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:

Sklep 6
ŠS UM se seznani s predlogom Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ) in podpira aktivnosti ter
napore Študentske organizacije Slovenije v smeri ureditve položaja študentov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 7. Šolnine
Predsedujoča je povedala, da smo s strani MF in strokovnih služb UM prejeli prošnjo za obravnavo
dopolnitev cenika storitev UM za študijsko leto 2017/2018. Medicinska fakulteta želi dodati višino
šolnine za kandidate, ki bodo sprejeti na redni študij, vendar so pred tem že enkrat ponavljali oziroma
menjali program in s tem izkoristili možnost brezplačnega študija, v znesku 6290,94 EUR na letnik na
študenta, prav tako predlagajo enak znesek šolnine za tujce oziroma nedržavljane EU ter Slovence brez
slovenskega državljanstva.
Dopolnitvi cenika storitev UM je moral podati soglasje tudi ŠS MF, ki se strinja s predlaganimi zneski.
Prvotno je postavka znašala 15.000 evrov na letnik na študenta, ki se je nato po zahtevi prodekanice MF
UM za podajo kalkulacije znižala.
Prodekanica MF UM, Živa Ledinek, je pred sejo ŠS UM podala naslednjo obrazložitev sprejetega sklepa:
ŠS MF UM je sklep sprejel na podlagi sledečih dejstev:
Cena šolnine je bila določena na enak način kot v lanskem študijskem letu, kar pomeni, da je cena
enaka, kot “šolnina” za enega rednega študenta MF UM, glede na sredstva, ki jih od države prejme MF
UM za izvajanje študijskega programa.
Tujih študentov na MF UM do sedaj ni bilo. Vsi študenti, ki niso državljani Slovenije, prihajajo iz držav EU
ali držav, ki imajo s Slovenijo podpisane pogodbe in na MF UM študirajo brezplačno, kar pomeni, da
postavljena cena šolnine za študente, ki trenutno študirajo na MF UM ne more prinesti sprememb.
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Študij na MF UM je samo REDEN, kar pomeni, da študent, ki izkoristi možnosti brezplačnega študija v
Sloveniji (večkratno ponavljanje letnika ali prepis iz drugega študijskega programa), ne more dokončati
študija. S postavljeno šolnino bi se študentom omogočilo, da redni študij dokončajo, v kolikor želijo, na
lastne stroške.
Predsedujoča je odprla razpravo.
Minea Šućur je povedala, da je smiselno, da v kolikor posameznik izkoristi možnosti brezplačnega
študija, plača enako kot država.
Jure Pirc je vprašal, kako je bilo s plačevanjem šolnine prej.
Maja Žibert je povedala, da ta šolnina v ceniku ni bila zajeta in da se je dodala zaradi spremembe
zakona.
Sklep 7
ŠS UM daje soglasje k višini šolnine v znesku 6290,94 EUR na en letnik na študenta za študijsko leto
2017/2018 za:
- kandidate, ki bodo sprejeti na redni študij MF UM in so že izkoristili možnost brezplačnega študija,
- za tujce oziroma nedržavljane EU in
- Slovence brez slovenskega državljanstva.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Zapisala:
Tina Pivec, l.r.
Sekretarka Študentskega sveta
Univerze v Mariboru

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