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Maribor, 24. januarja 2017

ZAPISNIK
7. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 24. 1. 2017
Prisotni člani ŠS UM: Mitja Rupnik (FERI), Laura Lepej (FKBV), Rok Gomilšek (FKKT), Živa Ledinek (MF),
Andrej Šajher (FS), Luka Muršec (FGPA), Žan Dreisibner (FZV), Sara Kandolf (FVV), Kaja Sel (FF), Alen
Krošelj (FE)
Nadomestni člani ŠS UM: Pia Prebevšek (FERI), Vita Petek Regoršek (FKKT), Katja Pustatičnik (ŠD),
Monika Strauss (EPF), Jure Pirc (PF), Ana Sajovic (FZV), Lučka Goričan (FF)
Predsedujoča ŠS UM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Tina Pivec (FF), Luka Sreš (FGPA), Sara Mernik (PF), Nina Krel (EPF), Jošt Beguš (FZV),
Gregor Veniger (FE)
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 7. redne seje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane člane ŠS UM.
Pod točko »Potrditev dnevnega reda 7. redne 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. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 2. Potrditev zapisnikov 6. redne seje ŠS UM, 3. izredne seje ŠS UM in 2.
korespondenčne seje ŠS UM
Predsedujoča je pod točko »Potrditev zapisnikov 6. redne seje ŠS UM, 3. izredne seje ŠS UM in 2.
korespondenčne seje ŠS UM« predala besedo sekretarki ŠS UM, Tini Pivec.
Tina Pivec je povedala, da je prejela pisno pripombo na zapisnik 3. izredne seje s strani člana ŠS UM,
Roka Gomilška, ki je pod točko 4 dodal, da člani KIDŠ ŠS članic ne želijo kaznovati, ampak jim želijo
pomagati.
Prisotne člane je vprašala, če se strinjajo s pripombo in če ima kdo še kakšno pripombo.
Člani ŠS UM so se s pripombo Roka Gomilška strinjali.
Predsedujoča je nato predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 6. redne seje ŠS UM, zapisnik 3. izredne seje ŠS UM s pripombami in 2.
korespondenčne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Pod točko »Pregled neizvršenih sklepov« je Tina Pivec povedala, da neizvršenih sklepov od prejšnjih sej
ni bilo. Dodala je, da je bil v času od zadnje redne seje ŠS UM posredovan sklep rektorju UM, ki je
razviden iz gradiva, posredovani so bili sklepi o izvoljenih članih Disciplinskega sodišča II. stopnje
pristojnim službam, prav tako je bila statutarni komisiji posredovana pripomba ŠS UM.
Strokovnim službam je bil posredovan tudi sklep zadnje korespondenčne seje o nakupu skenera, ki je že
na voljo študentom v UKM.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega sklepa:
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
Predsedujoča je pod točko »Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM«
najprej povedala, da so bile na zadnji seji Senata UM potrjene doktorske teme, spremembe študijskih
programov, direktorica UKM je predstavila knjižnično dejavnost in imenovani so bili člani stalnih
delovnih komisij Senata UM.
Predsedujoča je nato besedo predala Juretu Pircu, članu Upravnega odbora iz vrst študentov. Jure Pirc
je povedal, da so na zadnji seji UO UM imenovali nadomestne člane iz vrst študentov v Komisijo za
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pritožbe študentov UM, prorektorica za kakovost je poročala o kakovosti UM, spremenil se je cenik za
izplačila avtorskih in podjemnih pogodb. Izpostavil je, da je FKBV vzela v najem njivo v Hočah blizu
njegovega doma. Dodal je, da se je potrjeval cenik UŠC Leona Štuklja, v katerem cene za študente
ostajajo nespremenjene.
Monika Strauss je kot članica Komisije za dodiplomski študij Senata UM povedala, da v decembru ni bilo
seje Komisije za dodiplomski študij Senata UM.
Tina Pivec je povzela dogajanje na zadnjih dveh sejah Habilitacijske komisije, povedala je, da so bile vse
vloge, ki so bile obravnavane tudi potrjene in podane v obravnavo na Senat UM.
Jure Pirc je povzel dogajanje na zadnji seji Komisije za knjižnični sistem UM. Izpostavil je, da UKM
ponovno poziva ŠS UM, da imenuje študenta, ki bi bil član delovne skupine za digitalno knjižnico. Pozval
je člane, če ima kdo interes, da naj to sporoči.
Maja Žibert je povedala, da smo dobili poziv, da potrebujejo člana iz vrst študentov za delovno skupino
za digitalno knjižnico že pred časom. Poudarila je, da gre predvsem za tehnično delo in da je po
pogovoru s strokovnimi službami in prorektorico za študijske zadeve sklenila, da v tej fazi študenta v tej
delovni skupini ne potrebujemo. Člane ŠS UM je vprašala, kaj menijo o tej tematiki.
Jure Pirc je dejal, da so na KISUM menili, da bi bilo smiselno vključiti študente, v kolikor bi koga digitalna
knjižnica resnično zanimala.
Mitja Rupnik je vprašal, če mora biti ta študent član ŠS UM.
Jure Pirc je dejal, da ni treba, da je ta študent član ŠS UM.
Mitja Rupnik je povedal, da v kolikor bi imeli več informacij o delovanju delovne skupine, bi lažje našli
tega študenta.
Jure Pirc je še dodal, da je 450 študentov rešilo anketo o zadovoljstvu s knjižničnimi storitvami. Povedal
je, da so na UKM izdelali spletno stran, ki se ji reče repozitorij UKM, na kateri so dostopne arhivske
knjige.
Predsedujoča je predlagala 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. Program dela Študentskega sveta UM za leto 2017
Predsedujoča je pod točko »Program dela Študentskega sveta UM za leto 2017« povedala, da sta iz
gradiva razvidna Program dela in Finančni načrt ŠS UM za leto 2017.
Najprej se je osredotočila na Program dela, v katerem ni bilo bistvenih sprememb glede na leto 2016.
Dodala je, da je zaradi predlogov za izboljšanje delovanja UM, ki jih je v 2013 izdal svet NAKVIS, v
program dela za letošnje leto dodana priprava spremembe postopka kandidiranja in imenovanja
prorektorja študenta in prodekana študenta na način, ki študentskemu svetu daje avtonomijo pri izbiri
kandidata, saj ŠS pri imenovanju ni avtonomen, prav tako je v Statutu UM v 335. členu zavedeno, da se
prodekane za študentska vprašanja lahko imenuje iz vrst zglednih študentov ali iz vrst visokošolskih
učiteljev, enako velja za prorektorja za študentska vprašanja (295. člen).
Dodala je, da bodo člani ŠS UM o spremembah obveščeni, prav tako bodo pozvani k podaji pripomb.
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Predsedujoča je odprla razpravo.
Alen Krošelj je vprašal, če res velja, da morata biti prodekan za študentska vprašanja in predsednik ŠS
UM ena in ista oseba ali sta lahko to dve različni osebi.
Tina Pivec je povedala, da je trenutno v Statutu UM zavedeno, da je prodekan za študentska vprašanja
po svoji funkciji tudi predsednik ŠS na članici, torej je to ena in ista oseba, razen v študentskih domovih.
Maja Žibert je dodala, da enako velja za prorektorja za študentska vprašanja.
Alen Krošelj je povedal, da je smiselno, da prodekan za študentska vprašanja ostane tudi predsednik ŠS.
Tina Pivec je dodala, da sicer obstaja veliko različnih opcij glede spremembe tega in da je UM v tem
pogledu unikum, saj ponavadi to delo opravljata dve različni osebi.
Maja Žibert je dodala, da je to zelo pomembno, saj smo tako vključeni tudi v vodstveni kader članice
oziroma univerze.
Alen Krošelj se je strinjal s tem, da naj ostane prodekan za študentska vprašanja tudi predsednik ŠS in da
naj bo iz vrst študentov. Vprašal je, zakaj bi bilo neobičajno, če študentski svet poda negativno mnenje
za kandidata, ki kandidira za prodekana.
Maja Žibert je dejala, da to ne bi smelo biti sporno, saj ni nikjer zapisano nič glede podaje mnenj
kandidatom za prodekana za študentska vprašanja.
Živa Ledinek je dodala, da s tem, ko ŠS poda samo enemu kandidatu pozitivno mnenje, ga tudi izbere.
Alen Krošelj je predlagal, da bi se kdaj seja ŠS UM in kolegij prodekanov sklicala na kateri od fakultet, ki
niso locirane v Mariboru.
Živa Ledinek je predlagala, da bi bilo bolje, če bi organizirali neformalno druženje.
Jure Pirc je vprašal, zakaj je število prijavljenih na spletno glasilo večje od števila študentov, ki obiskujejo
UM.
Pia Prebevšek mu je odgovorila, da dobimo vse student.um.si maile dobimo v našo bazo, ampak da se
jih ne briše ven iz baze.
Lučka Goričan je vprašala, če se bodo tudi v tem letu izvajali jezikovni tečaji.
Maja Žibert je povedala, da se bodo jezikovni tečaji najverjetneje še naprej izvajali.
Živa Ledinek je vprašala, na kakšen način se izbirajo prispevki, ki se objavijo v spletnem glasilu.
Pia Prebevšek je povedala, da se v spletnem glasilu objavijo tiste vsebine o ŠS UM, ki so aktualne v
tistem časovnem obdobju, če takšnih vsebin ni dovolj so vključene še druge vsebine, ki so pomembne za
študente.
Predsedujoča je predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 5
ŠS UM potrdi Program dela ŠS UM za leto 2017 (kot v prilogi).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoča je povedala, da je iz Finančnega načrta ŠS UM za leto 2017 razvidno, koliko sredstev je
predvidenih za posamezno dejavnost ŠS UM. Pod rubriko Prihodki je razvidno, da so sredstva v
primerjavi z lanskim letom ostala približno enaka, zmanjšala se je le postavka Vpisnine 2016/17, saj se je
to leto na UM vpisalo manj študentov kot v prejšnjem študijskem letu.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega sklepa:
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Sklep 5.1
ŠS UM potrdi Finančni načrt ŠS UM za leto 2017 (kot v prilogi).
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6. Podaja predloga za člane Komisije za kakovost UM
Pod točko »Podaja predloga za člane Komisije za kakovost UM« je predsedujoča povedala, da so bili
študenti zaradi podaje odstopne izjave s strani dosedanjih članic Komisije za kakovost univerze Kaje Sel
in Monike Sobočan študenti pozvani h kandidaturi za člana te komisije v ponedeljek, 16. 1. 2017. Rok za
oddajo kandidatur je bil do ponedeljka, 23. 1. 2017, do 12. ure. Kandidaturo sta oddala dva študenta
Aljaž Sekolovnik, študent Pravne fakultete in Zala Štublar, študentka Medicinske fakultete.
Predsedujoča je prosila predstavnika fakultet, ki jih ta študenta obiskujeta, da ju predstavita.
Živa Ledinek je povedala, da je Zala Štublar študentka 3. letnika Medicinske fakultete in da se je za
kandidaturo odločila zaradi nagovora z njene strani in Monike Sobočan, dosedanje članice te komisije.
Dodala je, da že sedaj sodeluje s posamezniki, ki so na MF odgovorni za kakovost in da je prepričana, da
bo delo tudi na univerzitetni ravni nadaljevala uspešno.
Jure Pirc je povedal, da je Aljaž Sekolovnik študent 1. letnika magistrskega študija na Pravni fakulteti.
Dodal je, da je Aljaž eden izmed večjih poznavalcev sistema za kakovost, saj je tudi strokovnjak NAKVISa ter da je tudi diplomiral s tega področja.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 6
ŠS UM zaradi odstopne izjave dosedanje članice Kaje Sel predlaga Senatu UM Aljaža Sekolovnika,
študenta Pravne fakultete za člana Komisije za ocenjevanje univerze in zaradi odstopne izjave dosedanje
članice Monike Sobočan predlaga Senatu UM Zalo Štublar, študentko Medicinske fakultete za članico
Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze za mandatno dobo do 30. 9. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 7. Imenovanje predsednika Stalne delovne komisije za socialne zadeve ŠS UM
Pod točko »Imenovanje predsednika Stalne delovne komisije za socialne zadeve ŠS UM« je
predsedujoča povedala, da je bilo zaradi podaje odstopne izjave dosedanje predsednice Stalne delovne
komisije za socialne zadeve ŠS UM, Špele Mlakar, razpisano prosto mesto predsednika Stalne delovne
komisije za socialne zadeve ŠS UM.
V določenem roku sta prispeli dve kandidaturi s strani Nine Krel, študentke EPF in Sare Mernik,
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študentke PF.
Predsedujoča ju je pozvala k predstavitvi.
Nina Krel je povedala, da je študentka EPF in da je vključena v študentsko predstavništvo na EPF.
Povedala je, da je delovna, komunikativna in rada pomaga.
Sara Mernik je povedala, da je študentka 2. letnika 2. stopnje na Pravni fakulteti. Povedala je, da je že
štiri leta članica stalne delovne komisije za socialne zadeve. Povedala je, da je sodelovala pri naslednjih
projektih: dobrodelni koncert s skupino Nude, krvodajalske akcije, samoobramba za ženske v sklopu
Tedna zdravja, zbiranje zamaškov, zbiranje sladkarij in igrač za otroke, projekt Simbioza. Poudarila je, da
bi več projektov namenila študentom, ki prihajajo iz šibkih socialnih okolij. Dodala je, da je aktivna v
društvu ELSA, kjer sodeluje pri organizaciji konferenc.
Predsedujoča je odprla razpravo.
Alen Krošelj je Saro Mernik vprašal, če bo našla dovolj časa za vse obveznosti, ki jih ima.
Sara Mernik je povedala, da bo našla čas, naslednje leto bo absolventka.
Monika Strauss je povedala, da je pregledala programa obeh kandidatk. Dodala je, da je Sara Mernik v
svojem planu dela naštela projekte, ki se že sedaj izvajajo, ni pa v svojem planu dela predvidela
nobenega novega projekta.
Sara Mernik je to zanikala.
Monika Strauss je povedala, da je opazila, da je Nina Krel načrtovala tudi izvedbo delavnic, ki bi
vključevale skrb za duševno zdravje, zanimalo jo je, če bi to vključila v Teden zdravja. Nina Krel ji je
pritrdila.
Alen Krošelj je vprašal obe: zakaj meniš, da si boljša od nje?
Sara Mernik je povedala, da zato, ker je že štiri leta aktivna v tej komisiji in pozna organizacijo projektov.
Nina Krel je povedala, da misli, da ni boljša od nje, ampak da se bo zelo potrudila, da bo dobro
opravljala svoje delo.
Pia Prebevšek je povedala, da nekatere stvari, ki jih je omenila Sara Mernik niso najbolj točne, saj se je
projekt Simbioza nazadnje izvajal štiri leta nazaj. Dodala je, da samoobramba ne spada v delovanje
komisije za socialne zadeve, ampak pod delovanje komisije za obštudijske zadeve.
Sara Mernik je povedala, da je bila pri projektu Simbioza na začetku zraven, projekt samoobramba za
ženske pa si je zamislila Alenka, ki je bila članica te komisije.
Andrej Šajher je povedal, da Saro Mernik žal prvič vidi.
Sara Mernik je poudarila, da je bilo delovanje predsednic stalnih delovnih komisij za socialne zadeve v
preteklosti zelo različno in da so bile prej veliko bolj vključene v same projekte.
Jure Pirc je povedal, da je Sara verjetno ena izmed najbolj sposobnih oseb, ki jih pozna, saj v celoti
obvlada organizacijo projektov, organizirala je celotno konferenco, ki je zajemala 150 udeležencev.
Luka Muršec je povedal, da društvo ELSA ni socialno društvo.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 7
ŠS UM se seznani z odstopno izjavo dosedanje predsednice Stalne delovne komisije za socialne zadeve
ŠS UM, Špele Mlakar.
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Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoča je povedala, da se bodo izvedle volitve za predsednico Stalne delovne komisije. Predlagala
je sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 7.1
ŠS UM imenuje volilno komisijo za potrebe volitev predsednika Stalne delovne komisije za socialne
zadeve v naslednji sestavi: Andrej Šajher za predsednika volilne komisije in Kaja Sel ter Pia Prebevšek za
članici volilne komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Po izvedenih volitvah je Andrej Šajher, predsednik volilne komisije, razglasil rezultate volitev in sicer je
glasovalo 13 volivcev. Nina Krel je prejela 6 glasov, Sara Mernik je prejela 5 glasov, dve glasovnici sta bili
neveljavni.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 7.2
ŠS UM imenuje Nino Krel, študentko Ekonomsko-poslovne fakultete za predsednico Stalne delovne
komisije za socialne zadeve ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoča je povedala, da vsak predsednik stalne delovne komisije ŠS UM dobi plačilo 6 EUR/h
bruto, ampak mora to plačilo potrditi tudi ŠS UM.
Sklep 7.3
ŠS UM nameni predsedniku stalne delovne komisije za socialne zadeve ŠS UM plačilo v višini 6 EUR/h
bruto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rok Gomilšek je pod to točko vprašal, če imajo člani ŠS UM vpogled v delo predsednikov stalnih
delovnih komisij in če je možno dobiti podatke, koliko ur na mesec predsedniki opravijo.
Maja Žibert je povedala, da na koncu meseca oddajo poročilo o opravljenem delu.
Alen Krošelj je povedal, da glede na to, da člani ŠS UM sprejmejo sklep o plačilu, imajo možnost
vpogleda.
Maja Žibert je povedala, da se lahko oglasijo pri njej osebno, če jih zanima število opravljenih ur.
Monika Strauss je dodala, da so to stalne delovne komisije ŠS UM in da lahko o svojem delu predsedniki
poročajo tudi na sejah ŠS UM.
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Ad 8. Predlogi in pobude
Pod točko »Predlogi in pobude« je Laura Lepej zbrane člane ŠS UM povabila na izobraževanje o
predelavi industrijske konoplje, ki bo potekalo 7. 2. 2017 na FKBV.

Ad 9. Razno
Pod točko »Razno« se je Alen Krošelj, ki mu je pred kratkim potekel mandat prodekana za študentska
vprašanja na Fakulteti za energetiko, zahvalil za sodelovanje.
Prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru,
Maja Žibert, l.r.
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