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ZAPISNIK
9. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 26. 3. 2015
Prisotni člani ŠSUM: Tadej Štadler (FERI), Tadej Jalšovec (MF), Luka Kolar (EPF), Sandra Gobec (PF),
Luka Muršec (FG), Nuša Novak (PeF), Patric Rajšp (FZV), Tina Pivec (FF), Alen Krošelj (FE),
Prisotni namestniki članov ŠSUM: Tadej Emeršič (FNM)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja UM: Rok Hržič
Ostali prisotni: Mitja Šramel (FF), Rebeka Žirovnik (PF), Tina Ekart (PeF), Matej Matic Murenc (EPF),
Maja Žibert (FT)

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 9. redne seje ŠS UM
Predsedujoči je pozdravil zbrane in ugotovil da smo sklepčni. Predstavil je dnevni red in odprl razpravo.
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 9. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 8. redne, 3. in 4. izredne seje in 6. korespondenčne seje ŠS UM
3. Pregled izvršenih sklepov
4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM
5. Program dela Študentskega sveta UM za leto 2015
6. Sprejem Poziva h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za študente
7. Pobude in predlogi
8. Razno
Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 1
ŠS UM potrdi predlagani dnevni red 9. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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2. Potrditev zapisnika 8. redne, 3. in 4. izredne seje in 6. korespondenčne seje ŠS UM
Predsedujoči je povedal, da na predloge 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 8. redne, 3. in 4. izredne in 6. korespondenčne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Predsedujoči je povedal, da so vsi sklepi ŠS UM izvršeni. ŠS UM je sprejel 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 5. izredni seji Upravnega
odbora UM. Podal je tudi poročilo o 15. izredni seji Senata UM.
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.

5. Program dela Študentskega sveta UM za leto 2015
Predsedujoči je povedal, da mora ŠS UM, kot je bilo že napovedano, še enkrat sprejeti program dela
ŠS UM za leto 2015, zaradi zahtev po obliki in umestitvi le tega v program dela univerze.
Povedal je tudi, da je ŠS UM s strani strokovnih služb rektorata (FRS) prejel spremenjen finančni načrt,
ki ga daje ŠS UM v potrditev.
Ker razprave o predlaganih dokumentih ni bilo, je dal na glasovanje naslednja sklepa:
Sklep 5.1
ŠS UM potrdi Program dela ŠS UM za leto 2015 (kot v prilogi).
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Sklep 5.2
ŠS UM potrdi Finančni načrt ŠS Um za leto 2015 (kot v prilogi).
Sklep je bil soglasno sprejet.

6. Sprejem Poziva h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za študente
Predsedujoči je članom ŠS UM povedal, da je ŠS UM v skladu s Pravilnikom o podelitvi častnih naslovov,
priznanj in nagrad Univerze v Mariboru eden izmed možnih predlagateljev dobitnikov univerzitetnih
nagrad za študente. Da bi ŠS UM prišel do čim širšega izbora kandidatov za posamezne nagrade, je
predlagal članom, da sprejmejo »Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za študente«,
tako da bodo s to možnostjo podrobneje seznanjeni vsi študenti in bodo lahko izkazali interes za
kandidaturo.
Zbrane je povabil k razpravi.
Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji skelp:
Sklep 6.1
ŠS UM sprejme Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne in kulturne
dosežke ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoči je povedal, da je potrebno za potrebe poziva imenovati komisijo, ki bo pregledala
formalno ustreznost prejetih vlog. Za člane komisije so se javili: Nuša Novak, Tadej Štadler in Tina Pivec.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 6.2
ŠS UM za potrebe Poziva h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za študente imenuje komisijo
v naslednji sestavi: Nuša Novak, Tadej Štadler in Tina Pivec.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.

Ad 7. Pobude in predlogi
Pod točko »Pobude in predlogi« je predstavnik Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v
Mariboru predstavil tri pobude ŠS FNM.
Najprej je predstavil sklep ŠS FNM, v katerem ŠS FNM zakonodajalca poziva, da spremeni člen Zakona
o uravnoteženju javnih financ, ki se nanaša na sistem subvencionirane prehrane, in sicer na način, da
se omogoči koriščenje študentskih bonov od 6. do 22. ure, in da so študenti do študentske prehrane
upravičeni tudi me 15. julijem in 15. avgustom.
Nadalje je ŠS FNM predlagal, da se uskladijo vozni redi vlakov, ki vozijo v in izven Maribora ter mestnih
avtobusov, ki železniško postajo povezujejo s študentskim kampusom.
ŠS FNM je tudi zaprosil ŠS UM za podporo pri predlogu spremembe pravilnika o izobrazbi učiteljev in
drugih strokovnih sodelavcev v izobraževalnih programih gimnazije.
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Zbrani so podprli prva dva predloga in se strinjali, da se prorektor študent glede navedenih tematik
obrne na pristojne službe. Glede predloga po spremembi pravilnika pa so se zbrani strinjali, da gre za
specifično stvar fakultete, ki se bolj tiče fakultete same kot pa vseh študentov Univerze v Mariboru,
zato so predstavnikom fakultete predlagali, da zadevo rešujejo v sodelovanju z vodstvom FNM.

Ad 8. Razno
Pod točko »Razno« na seji ni bilo razprave.

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