Slomškov trg 15
2000 Maribor, Slovenija

Maribor, 6. september 2017

ZAPISNIK
9. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 6. 9. 2017
Prisotni člani ŠS UM: Laura Lepej (FKBV), Rok Gomilšek (FKKT), Živa Ledinek (MF), Andrej Šajher (FS),
David Borlinič Gačnik (PF), Sara Kandolf (FVV), Gregor Bratina (FL)
Nadomestni člani ŠS UM: Pia Prebevšek (FERI), Vita Petek Regoršek (FKKT), Minea Šućur (MF), Monika
Strauss (EPF), Lučka Goričan (FF)
Predsedujoča ŠS UM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Tina Pivec (FF), Tilen Markun (FOV), Marko Šterk (FNM), Sanja Potrč (FKKT), Mihael
Pauko (UŠC), Janja Žerak Vuk (UM)

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 9. izredne seje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane člane ŠS UM in preverila sklepčnost ter ugotovila, da je seja sklepčna.
Pod točko »Potrditev dnevnega reda 8. izredne seje ŠS UM« je predsedujoča povedala, da je v vabilu in
gradivu razviden dnevni red 9. izredne seje ŠS UM, ki bi ga razširili za dve točki: Predlog razdelitev
sredstev po pozivu KIDŠ po dodatnem pozivu za leto 2017 in Podaja soglasja k programu obštudijskih
dejavnosti v UŠC Leona Štuklja. Predlagala je, da se seje prične s točko Podaja soglasja k programu
obštudijskih dejavnosti v UŠC Leona Štuklja.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda 9. izredne seje ŠS UM
2. Podaja soglasja k programu obštudijskih dejavnosti v UŠC Leona Štuklja
3. Podaja predloga imenovanja Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru rektorju Univerze
v Mariboru
4. Šolnine
5. Predlog razdelitev sredstev po pozivu KIDŠ po dodatnem pozivu za leto 2017

Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
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Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 9. izredne seje ŠS UM, razširjen za dodatni točki: Predlog razdelitev sredstev
po pozivu KIDŠ po dodatnem pozivu za leto 2017 in Podaja soglasja k programu obštudijskih
dejavnosti v UŠC Leona Štuklja.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2.

Podaja soglasja k programu obštudijskih dejavnosti v UŠC Leona Štuklja

Predsedujoča je pod točko »Podaja soglasja k programu obštudijskih dejavnosti v UŠC Leona Štuklja«
predala besedo vodji UŠC Leona Štuklja, mag. Mihaelu Pauku.
Mihael Pauko je povedal, da je v programu dela za leto 2017 za področje športa zapisano, da mora ŠS
UM potrditi urnik obštudijske dejavnosti v UŠC Leona Štuklja, ki ga je članom ŠS UM tudi predstavil in
poudaril, da je v prihajajočem letu predvideno večje število terminov rekreacije za študente (košarka,
odbojka, nogomet), kot je bilo predlagano s strani prorektorice za študentska vprašanja. Dodal je, da v
okviru aerobike UŠC Leona Štuklja ponuja pilates, jogalates, shape burn, cardio interval, strong core in
power training.
Predsedujoča je odprla razpravo.
Rok Gomilšek je vprašal, če so se predvideli obnovo sanitarij.
Mihael Pauko je odgovoril, da so bile kopalnice prenovljene nekaj let nazaj in da bo osebno preveril,
kakšno je stanje sanitarij.
Živa Ledinek je vprašala, kako je z izposojo športne opreme in če je vključena v ceno.
Mihael Pauko je odgovoril, da za plezanje izposojajo pasove in vrvi, pri badmintonu pa ne posojajo
loparjev ter dodal, da bodo za potrebne univerzitetne lige kupili nove žoge.
Tina Pivec je vprašala, če so popravili gole, ki so bili v slabem stanju.
Mihael Pauko je odgovoril, da so gole popravili in dodal, da največjo težavo v športnem centru
predstavlja streha, ki zamaka.
Andrej Šajher je povedal, da se mu zdijo cene za študentsko populacijo visoke, predvsem pri tistih
športih, ki se dodatno doplačajo, vendar v ceni ni ponujena izposoja opreme.
Mihael Pauko je predstavil primerjavo z ostalimi ponudniki v Mariboru in dodal, da je cena zelo nizka ter
da bi zaradi povpraševanja pri badmintonu ceno povišali.
Maja Žibert je vprašala, kako so termini urejeni za študente in če imajo zanje na voljo fiksne termine.
Mihael Pauko je odgovoril, da si študenti termine rezervirajo v naprej in da je več terminov namenjenih
za badminton zaradi specifike badmintona, kjer lahko v enem sektorju igra zgolj osem ljudi.
Živa Ledinek je vprašala, ali je ponujen tudi dopoldanski urnik.
Mihael Pauko je povedal, da lahko pridejo študenti tja na rekreacijo tudi v dopoldanskem času.
Tina Pivec je poudarila, da na urniku ni razvidno, da lahko študenti koristijo kapacitete UŠC Leona
Štuklja tudi dopoldan.
Rok Gomilšek je vprašal, če ob nedeljah ni terminov za rekreacijo.
Mihael Pauko je odgovoril, da ni bilo povpraševanja in da imajo v tem času zunanje najemnike.
Maja Žibert je povzela, da ŠS UM predlaga, da se pri objavi urnika zapiše, da so študenti vabljeni tudi v
dopoldanskem času in v nedeljo.
Tina Pivec je vprašala, če je urejena spletna prijava.
Mihael Pauko je odgovoril, da je urejeno.
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Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 2
ŠS UM soglaša s programom obštudijskih dejavnosti v UŠC Leona Štuklja.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Mihael Pauko je poudaril, da se v zadnjih petih letih cene niso spreminjale in da bi letos zaradi
povpraševanja povišali ceno za badminton ter dodal, da je to še vedno ceneje kot v preostalih dvoranah
v Mariboru.
Maja Žibert je vprašala, kaj je razlog za povišanje cene.
Mihael Pauko ji je odgovoril, da predlaga, da se cena zviša zaradi večjega povpraševanja.
Andrej Šajher je vprašal, kdo kaže večje zanimanje za badminton – študentje ali zunanji udeleženci.
Mihael Pauko je povedal, da kažejo zunanji udeleženci povečano zanimanje za badminton.
Jure Pirc je povedal, da se strinja s povišanjem za ostale udeležence, vendar se ne strinja s povišanjem
cene za študente.
Rok Gomilšek je vprašal, kakšne so cene za badminton drugod.
Mihael Pauko je odgovoril, da drugje plačujejo po deset evrov na uro na osebo v udarnem terminu.
Tina Pivec je poudarila namen UŠC Leona Štuklja, ki je ta, da se študente spodbuja k športnemu
udejstvovanju.
Mihael Pauko je predlagal, da za študente ostane cena enaka kot prej, za ostale pa se podraži.
Živa Ledinek je povedala, da je glede na vso opremo in inštruktorja, ki ga potrebuješ pri plezanju, je
badminton zelo drag, glede na to, da ne vsebuje izposoje opreme.
David Borlinič Gačnik je vprašal, zakaj vedno potrjujemo podražitve in nikoli ne obravnavamo znižanja
cen.
Maja Žibert je poudarila, da je po navadi priložen stroškovnik, ki je podlaga za podražitev.
Živa Ledinek je poudarila, da je naš cilj, da povišamo športno aktivnost študentov in da lahko cena
športnega udejstvovanja veliko pripomore k njegovi odločitvi ter da lahko z znižanjem cene bolj
motiviramo študente.
Pia Prebevšek je vprašala, zakaj študentski sveti članice nimajo zastonj uporabe sektorja v UŠC Leona
Štuklja za svoje dogodke, glede na to, da ima to zastonj ŠS UM.
Mihael Pauko je odgovoril, da se s tem predlogom, da bi tudi študentskim svetom članice ponudili
zastonj najem, strinja in da je to tudi sredstvo promocije.
Lučka Goričan je predlagala, da bi z namenom boljše promocije UŠC Leona Štuklja študentom ponuditi
brezplačne promocijske termine za študente v oktobru.
Pia Prebevšek je dodala, da se lahko brezplačna vadba promovira tudi na dogodku Gremo na prvi rok.
Mihael Pauko se je s predlogom strinjal.
Predsedujoča je glede na diskusijo predlagala sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 2.1.
ŠS UM soglaša s spremembo cenika UŠC za študijsko leto 2017/2018 pri postavki badminton za
študente.
ZA: 0

PROTI: 11
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Sklep 2.2.
ŠS UM predlaga UŠC Leona Štuklja, da se v mesecu oktobru izvede promocija v obliki brezplačne
vadbe za študente.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 2.3.
ŠS UM predlaga UŠC Leona Štuklja, da je UŠC Leona Štuklja brezplačen za enkratne športne dogodke
študentskih svetov članic in ŠS UM na semester.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3.

Podaja predloga imenovanja Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru rektorju
Univerze v Mariboru

Predsedujoča je povedala, da je ŠS UM s strani strokovnih služb rektorata UM prejel poziv k podaji
predlogov za imenovanje Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru rektorju Univerze v
Mariboru. Na predlog ŠS UM bo rektor imenoval enega predsednika, štiri člane komisije in dva
nadomestna člana komisije, ki bodo imeli mandat dve leti.
Predsedujoča je povedala, da se je na poziv odzvalo 7 študentov, katerih kandidature so razvidne iz
elektronskega gradiva. Na poziv so se odzvali naslednji študenti: Tina Pivec (FF), Brina Kos (EPF), Špela
Mar (FERI), Maruša Malovrh (EPF), Blaž Denko (FERI), Boštjan Krapež (MF) in Renata Javornik (FF).
Predsedujoča je pozvala Tino Pivec, da predstavi kandidate.
Tina Pivec je povedala, da je delo predsednice Študentske volilne komisije UM opravljala v prejšnjem
mandatu in da bi z delom rada nadaljevala še naprej. Dodala je, da dobro pozna sistem volitev na
univerzi in da je sodelovala pri priprav spremembe Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov,
ki je v postopku sprejemanja. Dodala je, da sta se za člana Študentske volilne komisije UM prijavila dva
člana, ki sta delo dobro opravljala že v prejšnjem mandatu – Špela Mar (FERI) in Blaž Denko (FERI),
prijavila se je tudi Renata Javornik (FF), ki je opravljala delo članice Študentske volilne komisije FF,
Boštjan Krapež (MF), ki ga je predlagala Živa Ledinek in Brina Kos (EPF) ter Maruša Malovrh (EPF), ki bi si
želeli nabrati izkušenj.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 3
ŠS UM rektorju UM predlaga imenovanje Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru v naslednji
sestavi: Tino Pivec kot predsednico, Špelo Mar, Blaža Denka, Brino Kos in Marušo Malovrh kot člane
ter Boštjana Krapeža in Renato Javornik kot nadomestna člana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 4.

Šolnine

Predsedujoča je pod točko »Šolnine« povedla, da je Upravni odbor Univerze v Mariboru na svoji 3. redni
seji dne 25. 5. 2017 in 4. redni seji dne 22. 6. 2017 sprejel cenike za študijsko leto 2017/2018 za:
- vpisne stroške,
- druge prispevke za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo,
- šolnine,
- prispevke za druge posamične storitve.
Po potrditvi cenikov za študijsko leto 2017/2018 je bilo ugotovljeno, da šolnine za posamezne študijske
programe, ki bi morale biti izračunane posebej za redni študij, niso bile določene ali so po pomoti
izpadle iz skupnega cenika Univerze v Mariboru (Tabela 3).
Člani PO PEF so 22. 6. 2017 potrdili predloge šolnin za redni študij 1. stopnje za univerzitetne študijske
programe Razredni pouk, Glasbena pedagogika in Likovna pedagogika v študijskem letu 2017/2018 na
Pedagoški fakulteti (priložen izpis sklepa). Glede na kalkulacije za redni študij se šolnina za redni študij
od višine šolnine za izredni študij razlikuje za 1200 EUR za študij glasbene pedagogike in za 1300 za
študij likovne pedagogike.
Dodala je, da smo za obrazložitev prosili ŠS PEF in dodala, da obrazložitev prodekanice za študentska
vprašanja Leonide Lipovšek člani najdejo v prilogi.
Tina Pivec je dodala, da so bile prejšnje šolnine predvidene za izredni študij, ki zajema tretjino
študijskega programa, te šolnine so predvidene za redni študij, zato so tudi višje, saj so predvidene za
celotno izvedbo študija.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4
ŠS UM soglaša z višino šolnine za redni študij na Pedagoški fakulteti UM v naslednji višini za vse
letnike univerzitetnih študijskih programov, kadar se rednim študentom, skladno z zakonodajo,
zaračunava šolnina za redni študij:
Likovna pedagogika: 3.200 EUR,
Glasbena pedagogika: 3.200 EUR,
Razredni pouk:
2.000 EUR.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoča je povedala, da so FGPA, FE in FOV imele v sklepih svojih poslovodnih odborov, s katerimi
so potrdili predloge šolnin, navedene opombe, da so šolnine za študijske programe 1. stopnje VS in UN
enake, ter veljajo tudi za redni študij, ker izrednega študija ne izvajajo. Navedene opombe pri pripravi in
potrjevanju skupnega cenika niso bile upoštevane. Zato v teh primerih predlagamo ustrezne popravke
oz. dopolnitev cenika za UN študijske programe, in sicer z enakimi cenami, kot veljajo za VS programe in
s katerimi smo na ŠS UM že soglašali.
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Popravi se tudi naslov tabele 3, saj ne gre več zgolj za šolnine za izredni dodiplomski in podiplomski
študij v študijskem letu 2017/2018 ter programe za izpopolnjevanje, temveč za vse šolnine, ki se
zaračunavajo na Univerzi v Mariboru.
Navedeni popravki šolnin so zbrani v skupni tabeli 3.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4.1
ŠS UM soglaša z dopolnitvami cenika šolnin na Univerzi v Mariboru za študijsko leto 2017/2018, kot
so prikazane v Tabeli 3 Cenika storitev UM 2017/2018.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoča je povedala, da so se zaradi sprememb zakonodaje nekatera potrdila, ki so prikazana v
Tabeli 2 – Tarifni del cenika Univerze v Mariboru za študijsko leto 2017/2018, več ne izdajajo in sicer:
 izdaja potrdila o uskladitvi strokovnih oz. znanstvenih naslovov po Zakonu o strokovnih
znanstvenih naslovih
 stroški izdaje diplomske listine po Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih
 stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti strokovnega ali znanstvenega naslova
V tarifnem delu cenika UM so zato izbrisana.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4.2.
ŠS UM soglaša z dopolnitvami Tarifnega dela cenika na Univerzi v Mariboru za študijsko leto
2017/2018, kot so prikazane v Tabeli 2 Cenika storitev UM 2017/2018.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoča je povedala, da je zaradi sprememb in dopolnitev Zakona o visokem šolstvu (ZViS-K,
Uradni list RS, št. 75/2016) od študijskega leta 2017/2018 predvideno plačilo šolnine tudi za študente,
državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije, ki bodo sprejeti na redni študij, če že
imajo doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v
katerega so vpisani, in za študente, ki še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, če so pred tem že enkrat ponavljali oziroma
menjali program in s tem izkoristili možnost brezplačnega študija.
Šolnine za redne študente, državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije, ki bodo
morali plačati šolnino in za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva, je praviloma enaka šolnini
za izredni študij. V primeru, da se določeni študijski programi ne izvajajo kot izredni študij, se šolnina za
takšne programe določi na podlagi posebnih kalkulacij.
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Dodala je, da je predlaganih nekaj sprememb, ki so ugodne za študente:
- Študentu, ki plačuje šolnino, v postopku priznavanja obveznosti ob vpisu v letnik pa se mu del
študijskih obveznosti prizna, članica šolnino sorazmerno zniža glede na število priznanih
obveznosti v letniku.
- V kolikor se doktorski študent izpiše do 31. 10. ne rabi poravnati šolnine. Sprememba se uvaja
zaradi izbire kandidatov za sofinanciranje, ki bodo o izbiri obveščeni v mesecu oktobru in bodo
lahko od študija odstopili, v kolikor ne bi bili izbrani za sofinanciranje in si študija ne bi mogli
privoščiti.
Na podlagi zgoraj navedenih sprememb in dopolnitev Zakona o visokem šolstvu je bila sprejeta nova
Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Ur. L. RS št. 22/2017, začetek veljavnosti od 27. 4. 2017)
ter spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru (veljavnost sprememb od 10. 6. 2017).
Zaradi tega in drugih manjših sprememb, ki izhajajo predvsem iz prakse, je predsedujoča predlagala
sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4.3.
ŠS UM soglaša s spremembami in dopolnitvami Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na
Univerzi v Mariboru št.: N 19/2010-41 AG.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5.

Predlog razdelitev sredstev po pozivu KIDŠ po dodatnem pozivu za leto 2017

Predsedujoča je povedala, da je KIDŠ pregledal vloge, oddane na dodatni poziv za leto 2017, in da je
predlog razdelitve sredstev razviden iz gradiva.
Predsedujoča je odprla razpravo.
Živa Ledinek je vprašala, koliko sredstev se je razdelilo.
Maja Žibert je odgovorila, da je bil znesek, ki je bil namenjen za dodatni poziv za leto 2017, 15.000 evrov
in da se niso razdelila vsa sredstva ter da imamo predlog, kaj bi s sredstvi storili.
Monika Strauss je povedala, da so letos prejeli zgolj 400 evrov za udeležbo na Euroijadi in da je prejet
znesek premajhen za udeležbo.
Pia Prebevšek je povedala, da samo namestitev na Euroijadi stane 1200 evrov in zaradi tega, ker ne
premorejo drugih sredstev, se Euroijade ne bodo mogli udeležiti, vendar bodo oddali še vlogo za
sofinanciranje na Odbor za šport UM.
Vita Petek Regoršek je povedala, da tudi ŠS FKKT nima viška denarja, čeprav jim bo fakulteta krila
stroške prevoza.
David Borlinič Gačnik je vprašal, kakšni so bili kriteriji ocenjevanja.
Maja Žibert je povedala, da se lahko oglasi po seji in pregleda ocenjevalni obrazec.
David Borlinič Gačnik je povedal, da prejet denar pokrije zgolj polovico stroškov za eno osebo za
tekmovanje Vis Moot, v tekmovanje pa je vključenih deset oseb.
Maja Žibert je poudarila, da je to sofinanciranje projektov in da lahko poskusijo pridobiti dodatna
sredstva. Obrazložila je, da je vsak projekt lahko prejel zgolj 500 evrov in da je ostal del denarja, ki bi ga
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namenili za promocijo študentskih svetov po članicah, saj bi s tem dosegli veliko število študentov.
Monika Strauss je povedala, da razume, da je denar gospodarno razdeljen, vendar Euroijada letos
predstavlja večji strošek.
Živa Ledinek je povedala, da je lani ŠS EPF prejel 720 evrov za udeležbo na Euroijadi in da je letos skupen
znesek 1600 evrov samo za udeležbo ekip posameznih fakultet na Euroijadi.
Monika Strauss je povedala, da je bil lani manjši strošek za udeležbo na Euroijadi, saj letos Euroijada
poteka v Parizu.
Maja Žibert je poudarila, da se lahko preostanek denarja nameni za udeležbo na Euroijadi, če se ŠS UM
tako odloči.
David Borlinič Gačnik je poudaril, da so dodeljena sredstva za projekt Tekmovanje Vis Moot premajhna,
saj je projekt celoletni in da je strošek na enega študenta ogromen.
Tina Pivec je vprašala, kako je s sofinanciranjem s strani fakultete.
David Borlinič Gačnik je odgovoril, da fakulteta pomaga s sofinanciranjem, vendar ne more zagotoviti
vsega in da se trudijo s pridobivanjem sponzorjev.
Živa Ledinek je vprašala, kako je z razdeljevanjem točk, saj sta PEF in FERI prejela 400 evrov za enak
projekt, vendar sta zanj po ocenjevalnem obrazcu prejela različno število točk.
Vita Petek Regoršek je dejala, da so verjetno točke razdelili glede na raznolikost projektov.
David Borlinič Gačnik je poudaril, da razdelitev točk ni jasna.
Maja Žibert je pojasnila, da se je pojavila tipkarska napaka pri točkah pri posameznih projektih.
Pia Prebevšek je dodala, da se verjetno razdelitev sredstev in točk nanaša tudi na oddano prijavo
projekta.
Monika Strauss je predlagala, da se točkovanje v prihodnje predstavi v naprej.
Živa Ledinek je povedala, da je to, kakšni naj bodo projekti, zapisano v pozivu.
Monika Strauss je predlagala, da se predlog razdelitve sprejme in da se preostanek denarja nameni
promociji študentskih svetov, kot je bilo predlagano.
Pia Prebevšek je predlagala, da Kaja Sel kot predsednica KIDŠ, prihodnjič obrazloži razdelitev sredstev.
Predsedujoča je po opravljeni razpravi predlagala sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 5
ŠS UM potrdi predlog razdelitve sredstev Komisije za interesno dejavnost študentov na podlagi Poziva
za dodatno sofinanciranje izvajanja programa interesnih dejavnosti študentskih svetov članic v letu
2017, kot je razviden iz tabele KIDŠ_dodatnipoziv.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 5.1.
ŠS UM nameni ostanek denarja po Pozivu za dodatno sofinanciranje izvajanja programa interesnih
dejavnosti študentskih svetov članic v letu 2017, ki znaša 5.275,00 EUR, za promocijo študentskih
svetov članic Univerze v Mariboru.

Sklep je bil soglasno sprejet.
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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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