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ZAPISNIK
8. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 30. 6. 2017
Prisotni člani ŠS UM: Laura Lepej (FKBV), Rok Gomilšek (FKKT), Živa Ledinek (MF), David Borlinič Gačnik
(PF), Tina Kolarič (PEF), Kaja Sel (FF), Katja Zemljič (FNM), Gregor Bratina (FL)
Nadomestni člani ŠS UM: Pia Prebevšek (FERI), Minea Šućur (MF), Monika Strauss (EPF), Jure Pirc (PF),
Dunja Kelbič (PEF), Lara Dular (FVV), Lučka Goričan (FF), Jakob Razdevšek (FNM)
Predsedujoča ŠS UM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Tina Pivec (FF), Patricija Lunežnik (FZV), Tilen Markun (FOV), David Rupnik (FOV), Leonida
Lipovšek (PEF), Katja Kebrič (PF), Marko Šterk (FNM)
Ad 1. Konstituiranje ŠS UM
Tina Pivec je povedala, da so bile izvedene nadomestne volitve v ŠS UM zaradi izgube statuta študenta in
podaje odstopnih izjav.
Za člane ŠS UM so bili izvoljeni: Gregor Bratina iz FL, Gregor Veniger iz FE, Sara Gojkošek s FT in Dunja
Kelbič s PEF.
Za namestnike članov ŠS UM so bili izvoljeni: Minea Šućur iz MF, Tina Kolarič iz PEF in Jakob Razdevšek iz
FNM.
Vsem novoizvoljenim članom in namestnikom članov je iskreno čestitala, novoizvoljeni člani oz.
namestniki članov pa so se predstavili.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 1
Po izvedenih nadomestnih volitvah v Študentski svet Univerze v Mariboru se ta konstituira v naslednji
sestavi: Maja Žibert kot predsednica, Mitja Rupnik kot član in Pia Prebevšek kot namestnica člana s
Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Laura Lepej kot članica in Andrej Perko kot
namestnik članice s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Rok Gomilšek kot član in Vita Petek
Regoršek kot namestnica člana Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Živa Ledinek kot članica in
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Minea Šućur kot namestnica članice z Medicinske fakultete, Tamara Farkaš kot članica in Katja
Pustatičnik kot namestnica članice s Študentskih domov, Nuša Mahorič kot članica in Monika Strauss
kot namestnica člana z Ekonomsko poslovne fakultete, Andrej Šajher kot član in Miha Štruc kot
namestnik člana s Fakultete za strojništvo, David Borlinič Gačnik kot član in Jure Pirc kot namestnik
člana s Pravne fakultete, Luka Muršec kot član in Matic Kašnik kot namestnik člana s Fakultete za
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Tina Kolarič kot članica in Dunja Kelbič kot
namestnica članice s Pedagoške fakultete, Žan Dreisibner kot član in Ana Sajovic kot namestnica člana
s Fakultete za zdravstvene vede, Marina Đorđeski kot članica in Aljaž Ferencek kot namestnik članice s
Fakultete za organizacijske vede, Sara Kandolf kot članica in Lara Dular kot namestnica članice s
Fakultete za varnostne vede, Kaja Sel kot članica in Lučka Goričan kot namestnica članice s Filozofske
fakultete, Katja Zemljič kot članica in Jakob Razdevšek kot namestnik članice s Fakultete za naravoslovje
in matematiko, Gregor Bratina kot član in Igor Grofelnik kot namestnik člana s Fakultete za logistiko,
Gregor Veniger kot član in Andrej Jug kot namestnik člana s Fakultete za energetiko ter Sara Gojkošek
kot članica in Jerneja Smole kot namestnica članice s Fakultete za turizem, za mandatno obdobje do 11.
4. 2018 oziroma do dne konstituiranja novega ŠS UM.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Potrditev dnevnega reda 8. izredne seje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane člane ŠS UM.
Pod točko »Potrditev dnevnega reda 8. 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 2
ŠS UM potrdi dnevni red 8. izredne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3.

Ustanovitev nove stalne delovne komisije ŠS UM

Predsedujoča je povedala, da Pravilnik o delovanju in sestavi študentskih svetov v 87. členu določa
sledeče: »Svet lahko za opravljanje nalog iz svojega področja imenuje posamezne komisije, ki so lahko
stalne ali občasne.«
Na podlagi poslovnika kakovosti UM, ki določa, da letno samoevalvacijsko poročilo obravnavajo senat,
strokovni svet druge članice in drugi organi članice univerze vključno z odgovornimi komisijami,
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študentskim svetom in akademskim zborom, bomo v Študentskem svetu Univerze v Mariboru imenovali
stalno delovno komisijo Študentskega sveta Univerze v Mariboru za kakovost.
Stalna delovna komisija ŠS UM za kakovost bo dvignila raven spremljanja in zagotavljanja kakovosti na
UM na višjo raven in bo pomenila nov korak v sledenju mednarodnim smernicam in priporočilom s
področja kakovosti v visokem šolstvu. Študenti, člani komisije, se bodo pri svojem delu študentskih
predstavnikov povsem osredotočili na spremljanje procesov zagotavljanja kakovosti na UM.
Z ustanovitvijo stalne delovne komisije ŠS UM za kakovost bomo dvignili ravni spremljanja procesov
kakovosti na UM s strani študentov.
Področja delovanja:
spremljanje kakovosti pedagoškega dela in ukrepanja
pregled samoevalvacijskih poročil
pregled realizacije akcijskih načrtov in akcijskih načrtov za odpravljanje ovir za študente invalide
po članicah na Univerzi v Mariboru
Predsedujoča je povedala, da so člani ŠS UM in prodekani za študentska vprašanja prejeli poziv h
kandidaturi za člane komisije in da smo prejeli štiri kandidature: s strani Davida Borliniča Gačnika (PF),
Mime Berdnik (PF), Aljaža Sekolovnika (PF) in Sare Zmrzlak (FERI).
Predsedujoča je predlagala, da ŠS UM imenuje Davida Borliniča Gačnika za predsednika Stalne delovne
komisije ŠS UM za kakovost, saj je sodeloval pri pripravi dokumenta in na sestankih s prorektorico Lučko
Lorber in ostale tri za člane komisije.
Predsedujoča je izpostavila, da bo komisija vzpostavila tudi pregled potrjevanja samoevalvacijskih poročil
na študentskih svetih članic.
Živa Ledinek je povedala, da je ideja o ustanovitvi komisije dobra, ki predstavlja tudi vzpostavitev dodatne
komunikacije med člani komisij za kakovost po članicah, kar predstavlja dodano vrednost za vse nas.
Monika Strauss je vprašala, koliko članov bo sestavljalo to komisijo.
Maja Žibert je povedala, da še ni točno določeno, saj še komisija in njeno delo nista vzpostavljena.
David Borlinič Gačnik je povedal, da se bo komisija čez poletje konstituirala in pripravila plan dela.
Monika Strauss je predlagala, da bi lahko člani komisije povabili vse člane komisij za kakovost po članicah
iz vrst študentov na sestanke oziroma izobraževanja.
Jure Pirc je povedal, da je ustanovitev komisije dobra ideja, saj se mnenje študentov o tem, kaj sploh je
kakovost, razlikuje od mnenja profesorjev. Dodal je tudi, da bi bilo dobro, da bi se to komisijo vključilo v
oblikovanje kriterijev kakovosti skupaj z vodstvom univerze.
David Borlinič Gačnik je povedal, da je v fazi sprejemanja tudi dokument z naslovom Procesi notranjega
upravljanja in spremljanja kakovosti študijskih programov na Univerzi v Mariboru, na katerega lahko
podamo pripombe. Komisija, ki se bo ustanovila, bo pregledala dokument in podala pripombe nanj. Dodal
je, da je bil pred ustanovitvijo komisije izveden sestanek s prorektorico za kakovost in trajnostni razvoj dr.
Lučko Lorber.
Maja Žibert je povedala, da bo ta stalna delovna komisija poročila ŠS UM o svojem delovanju in da bo
komisija vedno odprta za nove člane.

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjih sklepov:
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Sklep 3
ŠS UM ustanavlja Stalno delovno komisijo ŠS UM za kakovost.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 3.1
ŠS UM imenuje Davida Borliniča Gačnika za predsednika in Mimo Berdnik, Saro Zmrzlak ter Aljaža
Sekolovnika za člane Stalne delovne komisije ŠS UM za kakovost.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 3.2
ŠS UM nameni predsedniku Stalne delovne komisije ŠS UM za kakovost plačilo v višini 6 EUR/h bruto.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4.

Komisija za interesne dejavnosti študentov

Predsedujoča je povedala, da pomembno delo pri razdelitvi sredstev in pregledom nad projekti opravlja
Komisija za interesne dejavnosti UM, ki je v zadnjih letih nadgradila in poostrila svoj način dela. Veliko
dela za samo pripravo na seje komisije opravi predsednik komisije, saj samostojno pripravi gradivo za
seje, razpošlje vabila na seje in zapiše zapisnike.
Zaradi velikega obsega dela predsednice KIDŠ je predlagala, da ŠS UM nameni predsednici KIDŠ denarno
nadomestilo za opravljeno delo in sicer v enaki višini kot za vse predsednike stalnih delovnih komisij ŠS
UM.
Predsedujoča je odprla razpravo.
Rok Gomilšek je povedal, da je bil član KIDŠ in da je komisija zasedala tudi do sedem ur. Predlagal je tudi,
da se honorar ali kosilo dodeli tudi ostalim članom komisije.
Kaja Sel je povedala, da se strinja z Rokom Gomilškom in dodala, da se je povečal mesečni obseg dela.
Živa Ledinek je dodala, da je bila tudi sama članica te komisije, kjer je veliko izvedela in ji je sedaj kot
prodekanici veliko lažje, prav tako razume smisel KIDŠ ter se sedaj zaveda, kako odgovorna je poraba
javnega denarja. Dodala je, da je to komisija, ki dobro funkcionira in dela tako, kot je treba.
Rok Gomilšek je povedal, da so člani posvetili veliko časa delu komisije, Kaja Sel kot predsednica pa je še
več časa posvetila samemu delu komisije.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
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Sklep 4
ŠS UM nameni predsednici Komisije za interesne dejavnosti UM plačilo v višini 6 EUR/h bruto.
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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