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Slomškov trg 15 

2000 Maribor, Slovenija 

 

 
Maribor, 18. oktobra 2018 

 

 
ZAPISNIK 

5. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 18. 10. 2018, 

 
Prisotni člani ŠS UM: Anja Pečoler (FKBV), Andrej Šajher (FS), Mojca Žlogar (PF), Pia Mernik (FGPA), Tina 

Kolarič (PeF), Žan Dreisibner (FZV), Gregor Bratina (FL), Uroš Krošelj (FE), Katja Kokot (FT) 

 
Nadomestni člani ŠS UM: Maruša Lešnik (FERI), Živa Ledinek (MF), Ajda Habjanič (EPF), Luka Herman (FL), 

Andrej Bračko (FVV) 

 
Predsedujoča ŠS UM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert 

 
Ostali prisotni: Tjaša Heričko (FERI), David Bohar (EPF), David Rupnik (FOV), Jani Humar (FS), Patricija 

Lunežnik (FZV), Monika Strauss (EPF), Neja Trontel (FNM), Maruša Bajlec (FF), Anja Urek (ŠD), Blaž Kavčič 

(PeF), Teja Štrukelj (PF), Nina Krel (EPF), Katja Zečević (FKKT) 

 

 
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 5. redne seje ŠS UM 

 
Pod točko »Potrditev dnevnega reda 5. redne seje ŠS UM« je predsedujoča predlagala dnevni red, ki je 

razviden iz vabila. 

 
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

 
Sklep 1 

 
ŠS UM potrdi dnevni red 5. redne seje ŠS UM. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
Ad 2. Potrditev zapisnika 4. redne seje ŠS UM. 

 
Pod točko »Potrditev zapisnika 4. redne seje ŠS UM« je predsedujoča povzela vsebino zapisnika 4. redne 

seje ŠS UM, ter povedala, da do sedaj pripomb na zapisnik niso prejeli. 
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Predsedujoča je odprla razpravo. 

 
Prisotna Živa Ledinek je izpostavila, da se naj popravi del kjer piše, da Živa Ledinek podaja odstopno izjavo. 

Prisotna je povedala, da se odpoveduje aktivnemu sodelovanju in ne podaja odstopne izjave. 

 
Predsedujoča je na podlagi razprave predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

 
Sklep 2 

 
ŠS UM potrdi zapisnik 4. redne seje ŠS UM. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov 

 
Predsedujoča je pod točko »Pregled neizvršenih sklepov« povedala, da neizvršenih sklepov ni bilo. 

Povedala je, da so dopis »Študent veš kaj ješ?« posredovali naprej študentskim predstavnikom. 

Predsedujoče je omenila, da je prejela povratne informacije, da je omenjena zadeva celostno urejena in, 

da ima Univerza v Mariboru sklenjen sporazum z dobavitelji hrane v avtomatih. 

 
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 

 
Pod točko »Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM« je predsedujoča 

povedala, da so dobili veliko odstopnih izjav in, da je študentom potekel status študenta v vseh komisijah, 

ter, da delež 20% ni izpolnjen v skladu z Zakonom o visokem šolstvu. Študentom predstavnikom je bil 

posredovan poziv v katerem pozivajo študente naj zapolnijo prosta mesta v komisijah. 

 
Senat UM: 

Predsedujoča je povedala, da je 25. septembra 2018 bila seja Senata UM, kjer so se od zadnje seje 

podiplomskega študija potrjevale doktorske disertacije, spremenili so se nekateri učni načrti pri 

predmetih po posameznih članicah in literatura, potrjen je bil terminski plan sej Senata UM. Pogovarjali 

so se tudi o določeni problematiki v povezavi s Pedagoško fakulteto UM, ki je želela sprejeti sporazum v 

sodelovanju z visoko šolo. Debata je bila na temo "Katere sporazume si UM želi sprejemati?". 

 
Upravni odbor UM: 
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Predsedujoča je povedala, da študentje nimamo predstavnika v UO UM. Trenutno je odprt razpis. 

Študentje so lahko do 16. 10. 2018 oddali vloge. Predsedujoča je izpostavila, da sta bile podani dve vlogi 

ter, da bomo na naslednji seji ŠS UM glasovali na to temo. 

Kljub temu, da predstavnikov v UO UM nimamo, se je prorektorica Maja Žibert seje udeležila. Pogovarjali 

so se o varnostnikih v Študentskih domovih. Izpostavili so, da čez dan več ni študentov ampak so zaposleni 

znotraj Študentskih domov. Debate se je razvila tudi o računalniškem sistemu UM v povezavi s centrom 

IZUM. 

 
Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje: 

Predsedujoča je izpostavila novost o novih sporazumih v povezavi z Erasmus izmenjavami. 

 
Statutarna komisija: 

Predsedujoča je povedala, da seje komisije ni bilo. Seja komisije bo sklicana v kratkem, zaradi pravilnika o 

obštudijskih dejavnostih. O pravilniku so spregovorili tudi na kolegiju prodekanov. Pravilnik ni še v javni 

obravnavi, bo pa prišel v naslednjih mesecih. Predsedujoča je povedala, da bomo kot Študentski svet UM 

podali pripombo, saj v pravilniku ni nikjer omenjen ŠS UM, kljub temu, da je ŠS UM zadolžen za izvajanje 

obštudijske dejavnosti na UM. 

 
Komisija za dodiplomski študij: 

Predsednica Stalne delovne komisije za socialne zadeve ŠS UM je povedala, da na komisiji ni bilo nič 

bistvenega. Potrjevali so spremembe nosilcov študijskih programov na nekaterih fakultetah. Na dnevnem 

redu seje so omaknili eno točki, ki je bila namenjena sprejetju Pravilnika za pisanje zaključnih del. Omenili 

so tudi Fakulteto za turizem, kjer želijo odpreti izredni študij v angleškem jeziku. 

 
Patricija Lunežnik je zapustila sejo ŠS UM. 

 
Komisija za podiplomski študij UM: 

Predsedujoča je povedala, da so na komisiji sprejeli dve spremembi študijskih programov Strojne fakultete 

UM in Fakultete za varnostne vede UM. Prav tako so obravnavali dvajset doktorskih disertacij. 

Obravnavali so tudi pravilnik o Svetu doktorske šole. 

 
Predsedujoča je še enkrat poudarila, da je članstvo nekaterim študentom v komisijah poteklo ter jih je 

potrebno nadomestiti. 

 
Habilitacijska komisija: 

Živa Ledinek (MF) je izpostavila, da se komisija ukvarja s pravilniki, kar za študente UM ni tako pomembno. 

Izpostavila je vprašanje o habilitiranju profesorjev brez študentskega mnenja oziroma o habilitiranju na 

drugačen način. Pozvala je prisotne, da so naj pozorni na svojih članicah o tovrstnem habilitiranju. Razvila 

se je debata na to temo, kjer so prisotni podali svoje izkušnje glede habilitacij. Podan je bil predlog, da se 

tovrstna tema izpostavi na izobraževanju študentskih predstavnikov. 

 
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

 
Sklep 4 

 
ŠS UM se seznani s poročili sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM. 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

Ad 5. Poročila predsednikov stalnih delovnih komisij ŠS UM 

 
Pod točko »Poročila predsednikov stalnih delovnih komisij ŠS UM« je predsedujoča predala besedo 

prisotnim predsednikom stalnih delovnih komisij ŠS UM. 

 
Predsednica Stalne delovne komisije za socialne zadeve ŠS UM je povedala, da so v mesecu oktobru z 

"Dotikom življenja" pripravili manjše letake, ki so ji prodekani fakultet tudi prevzeli. Na Fakulteti za 

zdravstvene vede in Ekonomsko-poslovni fakulteti bodo tudi stojnice, kjer se bodo omenjeni letaki 

nahajali. Prav tako je za namen promocije na to temo objavljen tudi članek na spletni strani. Komisija se 

že aktivno pripravlja na nove projekte kot so "Zbiranje igrač in sladkarij", "Dan boja proti AIDSu", ki bo 

prvega decembra, "Krvodajalske akcije" kjer pa so datumi že potrjeni. Komisija je že razposlala maile 

prodekanom fakultet ter se priporočajo za dodatne komentarje, predloge in pripombe. 

 
Predsednica Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM, je povedala, da je komisija imela sestanek 

z novimi člani, ki so se prijavili na spletni obrazec. Članov je bilo vse skupaj 9 od prijavljenih 17. Nekateri 

prijavljeni so se opravičili zaradi odsotnosti. Za omenjene bodo izvedli še en sestanek. Na sestanku jim je 

bilo predstavljeno delo komisije, saj komisija sedaj deluje drugače kot je delovala. Po sestanku je 

predsednica članom posredovala mail o sodelovanju, katerega so vsi tudi potrdili. V kratkem bodo imeli 

skupni sestanek na katerem se bodo tudi dogovorili o delu v komisiji. Komisija se je sedaj največ ukvarjala 

z jezikovnimi tečaji. Vsi jezikovni tečaji razen nemščine (C1) so zasedeni. Predsednica je povedala, da vidi 

težavo v terminu tečaja. V komisiji se trenutno pripravljajo na izobraževanja študentskih predstavnikov, 

ki bodo letos malo drugačna. Letos se bo izobraževanje izvajalo po izteku roka za konstituiranje 

Študentskih svetov članic. Izobraževanje bo potekalo v štirih terminih na rektoratu UM. Na izobraževanju 

bo izpostavljeno delovanje članice, vloga univerze, organi članice, organi univerze, habilitacije in 

študentska anketa. Izobraževanje bo nadgrajeno z etičnim kodeksom, ki ga prejšnje leto ni bilo. Dodana 

vrednost pa bo tudi en zunanji izvajalec. V sklopu komisije so obravnavali tudi Pravilnik o obštudijski 

dejavnosti, na katerega so podali tudi pripombe. Ko bo pravilnik v javni obravnavi bodo pripombe ter 

predlogi predstavljene tudi na seji ŠS UM. 

 
Predsednik Stalne delovne komisije za obštudijske zadeve ŠS UM, je povedal, da so včeraj (17. 10. 2018) 

imeli evalvacijo projekta "Gremo na prvi rok", kjer so pregledali ter povzeli celotno organizacijo, dogajanje 

in izvedbo projekta. Komisija je načeloma zadovoljna z izvedbo samega dogodka. Predsednik komisije se 

dogovarja s prorektorico za izvedbo ene strokovne ekskurzije, ki bi se naj izvedla v mesecu novembru. 

Zadeva je še v fazi dogovarjanja. Ob zaključku koledarskega leta bo komisija pripravila tudi zaključno 

druženje, kar je že praksa zadnjih dveh let. 

Predsednik komisije je za komisijo izbral 4 člane, ki bi rad, da jih danes na tej seji imenujemo oziroma 

potrdimo. Sam predlaga, da imenovanje dodamo pod točko "Razno". Predsednik je izpostavil, da je s člani 

že sodeloval, prav tako so že pomagali na nekaterih projektih ter meni, da so primerni člani za komisijo. 

Predsednica Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM, je povedala, da bi v prihodnje bilo 

dobro objaviti razpis za člane stalne komisije, saj sedaj je predsednik člane izbral čisto sam ter ostali 

študentje, ki so mogoče zainteresirani za delo niso imeli možnosti se vključiti v komisijo. Predsednik 

Stalne delovne komisije za obštudijske zadeve ŠS UM, je povedal, da omenjene 
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študente pozna osebno ter jim zaupa, da bodo delo v komisiji opravljali vestno in dobro. Prav tako je 

dodal, da je predstavitev stalne delovne komisije za obštudijske zadeve javno objavljena in da javno 

objavljen tudi kontakt ter da lahko vsak študent UM kontaktira predsednika oz. ŠSUM in izrazi željo po 

sodelovanju v komisiji. 

Predsedujoča Maja Žibert je predlagala, da imenovanje vključimo pod točko "Razno". Prav tako pa da v 

prihodnje vseeno razmislimo o »objavi razpisa« za iskanje novih članov, kot je to storila Komisija za 

študijske zadeve, saj se na tak način deluje bolj transparentno. 

 
Mojca Žlogar (PF) je postavila vprašanje predsednici Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM, 

Moniki Strauss, glede izvajanja začetnega tečaja nemščine. 

Monika Strauss, predsednica Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM, je povedala, da bi se naj 

tečaj izvajal lansko študijsko leto, vendar ni bilo zadosti prijavljenih študentov. 

 
Predsedujoča je podala poročilo Stalne delovne komisije ŠS UM za kakovost. Povedala je, da je naslednji 

teden 24. oktobra 2018 ob 10.30 uri organiziran sestanek s prorektorico gospo Tavčerjevo in vodjo 

izobraževanja. Sestanek se bo odvijal na temo tutorstva in omenjeno bo tudi financiranje tutorstva. 

Tovrstna tematika je bila izpostavljena tudi na kolegiju rektorja. 

Živa Ledinek (MF) je podala vprašanje o evalvatorjih, ki bodo sodelovali na internih evalvacijah. Razpis za 

evalvatorje se je zaključil, povratnih informacij pa niso prejeli. 

Predsedujoča je odgovorila, da se je predlog poslal naprej, sama pa nima še nobenih informacij. 

Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 5 

ŠS UM se seznani s poročili predsednikov stalnih delovnih komisij ŠS UM. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Ad 6. Koordinator za šport ŠS UM 

 
Predsedujoča je povedala, da je dosedanji koordinator za šport ŠS UM, z dnem 15. 10. 2018 podal 

odstopno izjavo. Na kolegiju prodekanov se je že pridružil novi interesent, katerega predlaga, da ga ŠS 

UM potrdi kot koordinatorja za šport. Do sedaj izkazal veliko interesa, pomagal pri vseh obveznosti v 

preteklosti ter se izkazal na tem področju. Predsedujoča je predlagala še, da koordinatorju dodelimo še 

nadomestilo za delo. 

 
Predsednik Stalne delovne komisije za obštudijske zadeve ŠS UM, je povedal, da bo komisija pomagala 

novemu koordinatorju za šport ŠS UM pri njegovih aktivnostih. 

 
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjih sklepov: 

 
Sklep 6 

 
ŠS UM se seznani z odstopno izjavo dosedanjega koordinatorja za šport Študentskega sveta Univerze v 

Mariboru Teodorja Trojnerja. 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

Sklep 6.1. 

ŠS UM imenuje Nejca Feguša za koordinatorja za šport Študentskega sveta Univerze v Mariboru za 

mandatno dobo, ki sovpada z obdobjem sedanjega Študentskega sveta Univerze v Mariboru, tj. do 

9.4.2020 oz. do konstituiranja novega Študentskega sveta Univerze v Mariboru. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

Sklep 6.2. 
 
 

ŠS UM nameni koordinatorju za šport Nejcu Fegušu nadomestilo za delo v vrednosti 5 EUR/uro bruto. 
 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

Sklep 6.3. 
 
 

ŠS UM odobri izplačilo potnih stroškov dislociranim članicam, ki bodo nastali v povezavi z izvedbo 

Univerzitetne športne lige za prvaka Univerze v Mariboru v študijskem letu 2018/2019. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 7. Sodelovanje v Odboru za šport – članstvo 

 
Pod točko »Sodelovanje v Odboru za šport – članstvo« je predsedujoča povedala, da v skladu s Statutom 

UM lahko organi univerze ali organi članic univerze za preučevanje posameznih vprašanj ustanovijo 

odbor. Na podlagi tega je bil imenovan odbor za šport, kateri organizira športne dejavnosti v okviru dela 

obštudijskih dejavnosti med študenti, usklajuje promocijo redne študentske vadbe članic UM, itn. 

Predsedujoča je povedala, da sta dosedanji članici odbora bili Tina Pivec in Maja Žibert. Tina Pivec je na 

zadnji seji odbora za šport podala odstopno izjavo. Prav tako se je odbor povečal za določeno število 

članov in tako smo tudi študentje dobili še dodatnega člana. Tako bodo sedaj v odboru sodelovali trije 

študentje. Trenutno je članica odbora iz vrst študentov samo Maja Žibert. Predsedujoča je pripravila 

predlog sklepa ter predlagala, da ŠS UM v odbor imenuje še Davida Boharja in Nejca Feguša. 

Živa Ledinek (MF) je vprašala predsedujočo, če je na to temo bil odprt razpis. 

Predsedujoča Maja Žibert je odgovorila, da razpisa ni bilo. 

 
Predsedujoča je podala sklep na glasovanje. 

 
Sklep 7 
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ŠS UM predlaga študenta Nejca Feguša in študenta Davida Boharja za člana odbora za šport UM. 

 
ZA: 10 PROTI: 0 VZDRŽAN: 2 

 

Ad 8. Evropska mladinska kartica (EYCA) 

 
Pod točko »Evropska mladinska kartica (EYCA)« je predsedujoča povedala, da je RCUM prejel dopis z 

namenom sodelovanja med Univerzo v Mariboru in Evropsko mladinsko kartico (EYCA). Dopis so 

posredovali na ŠS UM in prosili, da naj se Študentski svet UM glede dopisa opredeli. Predsedujoča je 

izpostavila, da v dopisu piše, da je članarina lahko "nična", kar pa še ne pomeni, da bo. 

Živa Ledinek (MF) je vprašala, če to pomeni, da bomo študentje UM dobili še eno kartico. 

Predsedujoča je odgovorila, da se bo na sedanjo kartico dodala samo nalepka Evropske mladinske kartice. 

Živa Ledinek (MF) je izpostavila, da je mogoče sodelovanje smiselno, saj se ji je že zgodilo, da so ji 

študentsko kartico UM zavrnili, ker ni evropska študentska kartica. Tako sodelovanje bi lahko podkrepilo 

študentko kartico UM na evropski ravni. 

 
Glede na razpravo je predsedujoča predlagala sprejem naslednjega sklepa: 

 
Sklep 8 

 

ŠS UM podpira sodelovanje med Univerzo v Mariboru in Evropsko mladinsko kartico v kolikor tovrstvno 

sodelovanje ne predstavlja dodatnega stroška za študente UM ali ŠS UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

Ad. 9. Predlogi in pobude 
 

 
Pod točko »Predlogi in pobude« ni bilo razprave. 

 

 
Ad. 10. Razno 

 
Pod točko »razno« je predsedujoča pozvala navzoče, da izvršimo predlog, katerega je pod točko Poročila 

predsednikov stalnih delovnih komisij predlagal predsednik Stalne delovne komisija za obštudijske 

zadeve. Torej, da imenujemo člane stalne delovne komisije za obštudijske zadeve ŠS UM. 

 
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjih sklepov: 

 

 
Sklep 9 
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ŠS UM imenuje študente Izaka Glasenčnika, Nejca Feguša in Matica Bogolina za člane Stalne delovne 

komisije za obštudijske dejavnosti ŠS UM. 

 
 
 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Živa Ledinek (MF) je povedala, da so na prejšnji seji delili sredstva za dodatni poziv komisije za interesne 

dejavnosti študentov in je bilo omenjeno, da je nekaj denarja še ostalo. Vprašala je če se je naredil kak 

plan glede delitve tega denarja. 

Monika Strauss, predsednica Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM, je povedala, da se bodo 

sredsteva porabila za izobraževanje študentskih predstavnikov. V kolikor se sredstva ne bodo porabila v 

celoti, se bo ostali del sredstev namenil za izobraževanja namenjena študentom UM. 

 
Seja se je zaključila ob 16.01 uri. 

 

 
Zapisal: 

 
David Bohar, l. r. Maja Žibert, l. r. 

Študent Prorektorica za študentska vprašanja 

Univerze v Mariboru Univerze v Mariboru 

 


