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1. redna seja Študentskega sveta Univerze v Mariboru
______________________________________________________________________________
ki je potekala 25.04.2012 na Rektoratu Univerze v Mariboru
Prisotni člani ŠSUM: Alen Štefanec (FERI), Benjamin Kozole (FKBV), Nina Trupej (FKKT),
Jerneja Golub (MF), Jaka Drobež (ŠD), Jani Jovan (EPF), Aljaž Kraner (FS), Polona
Podlesnik (PF), Jan Perša (FG), Nuša Novak (PeF), Matevž Oman (FOV), Katarina Kristan
(FVV), Eva Zorko (FF), Blaž Resnik (FE)
Prisotni namestni člani ŠSUM: Tomaž Praprotnik (FF), Martin Vogrin (FNM), Vid Šajher
(FKBV)
Predsedujoči ŠSUM: prorektor za študentska vprašanja Robert Presker
Ostali prisotni: Janja Žerak (UM), Rok Hržič (MF), Rok Pintar (FOV), Nejc Iljevec (EPF),
Nina Pivec (MF), Mateja Meh (FERI)
Robert Presker, prorektor za študentska vprašanja UM, je pozdravil vse navzoče, preveril
je sklepčnost in ugotovil, da smo sklepčni.
Robert Presker je predstavil dnevni red. Predlagal je razširitev za dodatno točko
"Varčevalni ukrepi Vlade RS na področju univerzitetnega izobraževanja” in točko “Predlogi
dveh novih čalnov in enega namestnika ŠVK”.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 1. redne seje ŠS UM
2. Potrditev zapisnika 19. redne seje ŠS UM, zapisnika Konstitutivne seje ŠS UM
in Korespondenčne seje z dne 12.4.2012
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Statut in Pravilniki Univerze v Mariboru
5. Predlogi za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v
Mariboru
6. Volitve nadomestnih članov Statutarne komisije UM
7. Stalne delovne komisije ŠS UM
8. Šport na Univerzi v Mariboru
9. Pobude in predlogi
10. Razno
Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 1. redne seje ŠS UM razširjen za dodatni točki: Varčevalni ukrepi
vlade RS na področju UNI izobraževanja in Predlogi dveh novih članov in enega namestnika
ŠVK.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Potrditev zapisnika 19. redne seje ŠS UM, zapisnika Konstitutivne seje ŠS UM in
Korespondenčne seje z dne 12.4.2012
Robert Presker, prorektor za študentska vprašanja, je dal v razpravo zapisnik 19. redne
seje ŠS UM, zapisnik Konstitutivne seje ŠS UM in Korespondenčne seje z dne 12.4.2012, ker
ni bilo pripomb je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 19. redne seje ŠS UM, Konstitutivne seje ŠS UM in Korespondenčne
seje z dne 12.4.2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
Robert Presker je predal besedo Janji Deutschmann, ki je povedala, da so vsi sklepi
izvršeni.
Sklep 3
ŠS UM potrdi pregled neizvršenih sklepov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4. Statut in Pravilniki Univerze v Mariboru
Robert Presker je predal besedo sekretarki ŠS UM, ki je povedala, da je Študentski svet
kot organ določen z Zakonom o visokem šolstvu, njegova sestava, delovanje in pristojnosti
pa so nadalje urejene v podzakonskih predpisih. Statut Univerze v Mariboru določa, da je
ŠS UM eden izmed štirih organov Univerze v Mariboru. Doda, da morajo biti člani in
nadomestni člani seznanjeni tudi s Pravilnikom o delovanju in sestavi Študentskih svetov,
Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, Pravilnikom o izvajanju
študentske ankete na UM ter ostalimi pravilniki, ki urejajo pravice, dolžnosti ter
odgovornosti študentov na UM.
Sklep 4
ŠS UM se seznani s Statutom UM in Pravilniki UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5. Predlogi za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru
Robert Presker poda besedo Janji Deutschmann, sekretrki ŠS UM, ki pove da po Pravilniku o
podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru lahko ŠS UM posreduje
Komisiji za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru predloge za
podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM.
Robert Presker pozove vse kandidate h kratki predstavitvi. Po predstavitvi sledi glasovanje.
Po preštetih rezultatih, da na glasovanje naslednje sklepe:
Sklep 5.1.
ŠS UM predlaga, da se znak Leona Štuklja za športne dosežke podeli Filipu Flisarju.
Sklep je bi soglasno sprejet.
Sklep 5.2.
ŠS UM predlaga, da se plaketa
študentki Medicinske fakultete.

Leona Štuklja

za športne dosežke podeli Piji Šumer,

Sklep je bi soglasno sprejet.
Sklep 5.3.
ŠS UM predlaga, da se Listina za naj prostovoljca študenta UM podeli Tamari Kokot,
študentki Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.
Sklep je bi soglasno sprejet.
Sklep 5.4.
ŠS UM predlaga, da se Listina za pomembne kulturne dosežke študentov UM podeli Marku
Lüku.
Sklep je bi soglasno sprejet.
Ad 6. Volitve nadomestnih članov Statutarne komisije UM
Janja Deutschmann pove, da je ŠS UM zaradi povečanega obsega dela Statutarne komisije
UM bil pozvan, da izvoli nadomestne člane trenutnim članom študentom Statutarne
komisije UM.

Sklep 6.1.
ŠS UM imenuje tričlansko volilno komisijo za volitve nadomestnih članov Statutarne
komisije UM v sestavi Jernejo Golub za predsednico in Matevža Omana in Katarino Kristan
za člana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Robert Presker je za 5 minut prekinil sejo za potrebe izvedbe volitev.
Po končanem glasovanju Robert Presker prosi predsednico volilne komisije, Jernejo Golub,
da poda poročilo o izvoljenih kandidatih.

Sklep 6.2.
ŠS UM izvoli za nadomestnega člana Leje Zalesnik Matica Nedoga, študenta Pravne
fakultete UM, za preostalo mandatno dobo, za čas do 22.06.2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 6.3.
ŠS UM izvoli za nadomestno članico Aleša Žiberta Dorotejo Mušič, študentko Fakultete za
gradbeništvo, za preostalo mandatno dobo, za čas do 22.06.2013.
Sklep 6.4.
ŠS UM izvoli za nadomestnega člana Polone Podlesnik, Simona Zoreta, študenta Pravne
fakultete UM, za preostalo mandatno dobo, za čas do 22.06.2013.
Sklep 6.5.
ŠS UM izvoli za nadomestno članico Vesne Težak, Lauro Mohorko, študentko Filozofske
fakultete UM, za preostalo mandatno dobo, za čas do 22.06.2013.

Ad. 7. Predlogi dveh novih članov in namestnika ŠVK
Robert Presker pove, da so se sprostila mesta v Študenstki volilni komisiji in da moramo
predlagati dva nova člana in enega namestnika Študentske volilne komisije UM.
Janja Deutschmann pove, da so kandidature objavljene v gradivu.
Robert Presker odpre razpravo. Po razpravi predlaga sprejetje naslednjega sklepa:

Sklep 7
ŠS UM predlaga Urško Fakin, študentko Medicinske fakultete in Janjo Deutschmann,
študentko Pravne fakultete za članici Študentske volilne komisije UM in Dejana Balibana,
študenta Pravne fakultete za nadomestnega člana Študentske volilne komisije UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.8 Varčevalni ukrepi Vlade RS na področju UNI izobraževanja
Robert Presker predstavi varčevalne ukrepe Vlade Republike Slovenije na področju
Univerzitetnega izobraževanja in pove kakšen vpliv lahko imajo v primeru sprejetja na
področju univerzitetnega izobraževanja. Doda, da so s strani Univerze v Ljubljani že
reagirali in da odločno protestirajo proti varčevalnim ukrepom. Pove, da varčevalni ukrepi
za seboj pripeljejo številne racionalizacije in da je dolžnost ŠS UM, da izrazi svoje
stališče.
Po razpravi predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 8.1.
ŠS UM kot legitimni predstavniški organ študentov znotraj Univerze v Mariboru nasprotuje
trenutnemu predlogu varčevalnih ukrepov Vlade RS na področju univerzitetnega
izobraževanja, saj bo predlagano znižanje financiranja prizadelo položaj UM, njenih
študentov, in občutno znižalo kakovost študija, ki je pogoj za konkurenčnost diplomanta.
Sklep je soglasno sprejet.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 8.2.
ŠS UM poudarja, da bi morala Vlada RS prepoznati izreden pomen vlaganja v razvoj
univerzitetnega izobraževanja, saj tovrstna usmeritev dokazano prinaša dolgoročne
pozitivne rezultate za družbo. Vlada RS s predlaganimi ukrepi postavlja UM v brezizhoden
položaj, saj se pod vprašaj postavlja možnost izvajanja razpisanih študijskih programov in
nemožnost razvoja obstoječih.
Sklep 8.3.
ŠS UM podpira stališča Rektorske konference RS do vprašanja financiranja univerz RS.
Ad 9 Stalne delovne komisije ŠS UM
Robert Presker na tej točki poda besedo Roku Hržiču, Koordinatorju programskih vsebin
UM. Rok Hržič na kratko povzame Strategijo delovanja ŠS UM ter razloge zakaj bi bilo
smiselno združiti Delovno komisijo za obštudijsko dejavnost ter Delovno komisijo za
mednarodno sodelovanje in meduniverzitetna vprašanja.
Po razpravi da Robert Presker na glasovanje naslednje sklepe.

Sklep 9.1.
ŠS UM ukine Stalno delovno komisijo za mednarodno sodelovanje in meduniverzitetna
vprašanja.
Sklep je soglasno sprejet.
Sklep 9.2.
ŠS UM ukine Stalno delovno komisijo za obštudijsko dejavnost.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 9.3.
ŠS UM imenuje Stalno delovno komisijo za obštudijske in mednarodne zadeve.
Ad. 11 Šport na UM
Robert Presker pove, da je ŠS UM prejel Poročilo o delovanju in poslovanju UŠC Leona
štuklja in da ga imajo člani objavljenega v gradivu.
Predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 11.1.
ŠS UM se seznani s Poročilom o delovanju in poslovanju UŠC Leona Štuklja UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 11.2.
ŠS UM poziva Odbor za šport da do konca študijskega leta pripravi podroben dokument
strategije razvoja univerzitetnega športa na UM za obdobje do 2015 iz katerega bo
razvidna strategija razvoja športa po področjih, pri čemer naj bo poudarjena struktura
organiziranosti, cilji športa na UM in ukrepi za dosego ciljev.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 11.3.
ŠS UM poziva Odbor za šport da oblikuje strategijo razvoja tekmovalnega športa na UM in
udeleževanja na tekmovalnih turnirjih za obdobje do 2015, ki naj bo sestavni del
dokumenta iz sklepa št. 2.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 12 Pobude in predlogi
Robert Presker pozove vse prisotne k pobudam in predlogom.
Janja Deutschmann pove, da se v preteklosti ni izvajal 2. člen Pravilnika o študijskem
procesu študentov invalidov. Po tem členu mora Univerza in članice univerze zagotavljati
enako obravnavanje študentov invalidov pri uveljavljanju njihovih pravic in obveznosti.
Članice univerze morajo vsako leto v sodelovanju s študenti invalidi pripraviti in sprejeti
akcijski načrt za odpravljanje ovir za študente invalide glede na trenutne potrebe
študentov invalidov in v okviru zmožnosti posamezne članice univerze. Članice morajo
enkrat letno posredovati poročilo o realizaciji akcijskih načrtov Študentskemu svetu
univerze, ki s poročilom seznani Senat UM.
Robert Presker po razpravi predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 12.1.
ŠS UM poziva prodekane za študentska vprašanja članic UM, da pripravijo poročilo o
izvajanju določil 2. člena Pravilnika o študijskem procesu študentov invalidov in
prilagajanju študijskega procesa študentom invalidom na svoji članici, najkasneje do
20.5.2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 12.2.
ŠS UM poziva študentske svete članic, da imenujejo kontaktno osebo za študente invalide,
najkasneje do 20.5.2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rok Hržič pod pobudami izpostavi še, da poziva vse študentske svete članic, da mu
posredujejo zapis o študijski problematiki na članici.
Janja Deutschmann predlaga sprejetje naslednjega sklepa.
Sklep 12.3.
ŠS UM pozove študentske svete članic, da - v kolikor v tem študijskem
letu
še
niso
razpravljajo
o
študijski
problematiki
na
članici
in
posredujejo
zapis
o
tej
problematiki
predsedniku
stalne
delovne
komisije za študijske zadeve ŠS UM.
Ad. 13 Razno
Pod razno Robert Presker predlaga sprejetje terminskega plana sej ŠS UM do septembra
2012 .

Sklep 12.3.
ŠS UM potrdi terminski plan sej ŠS UM do septembra 2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.
prorektor za študentska vprašanja UM,
Robert Presker

