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Maribor, 26. 6. 2019 

 

ZAPISNIK 

7. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 

z dne 26. 6. 2019 

(Senatna soba rektorata Univerze v Mariboru, s pričetkom ob 11:30) 

 

 

Prisotni člani ŠS UM: Davor Ornik (FERI), Eva Gider (FKKT), Andrej Šajher (FS), Mojca Žlogar (PF), Žan 
Dreisibner (FZV), Lucija Dežan (FF), Gregor Bratina (FL) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM: Lara Flogie (MF), Blaž Kalšek (FS), Nejc Hanžel (FGPA) 

Predsedujoča: Živa Ledinek, v.d. prorektorja za študentska vprašanja UM 

Ostali prisotni: Teja Štrukelj (PF), Jan Jezeršek (MF) 

 
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 7. izredne seje ŠS UM 
Predsedujoča je pozdravila vse navzoče in povedala, da je dnevni red razviden iz gradiva. Predsedujoča 
je povprašala glede pripomb na dnevni red. Ker pripomb ni bilo, je predlagala naslednji sklep. 
 

Sklep 1 

ŠS UM potrdi dnevni red 7. izredne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2. Spremembe in dopolnitve Cenika storitev Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020 – 
Cenika vpisnih stroškov za dodiplomski in podiplomski študij Univerze v Mariboru za študijsko leto 
2019/2020. 
Predsedujoča je pojasnila, da se bo razprava nanašala na Cenik storitev UM, kjer ni bilo zabeleženega 
prispevka za FF, zato naj bi danes glasovali o sklepu, ki bi to napako odpravil. Pojasnila je tudi, da je do 
napake prišlo zaradi ročnega pretipkavanja podatkov. Povprašala je o mnenjih navzočih. Ker pripomb 
ni bilo je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Sklep 2 

Člani Študentskega sveta Univerze v Mariboru dajejo soglasje k Ceniku vpisnih stroškov za 
dodiplomski in podiplomski študij v študijskem letu 2019/2020, kot je prikazan v Tabeli 1  s tem, da 
se doda nova postavka v okviru točke 2. Prispevki za druge posamične storitve - prispevek za 
informacijsko in promocijsko gradivo ŠS FF UM v višini 3 EUR. 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 3. EYCA kartica 
Predsedujoča je razložila, da je v razpravi tudi EYCA kartica, saj se je kolegij rektorja seznanil s situacijo 
in se je ugotovilo, da bodo stroški v prihodnosti nosili študentje. Vodstvo zato želi, da se o tem 
dogovorimo vnaprej. V roku treh let se bo namreč EYCA kartica vključila v cenik. Na tej točki je 
predsedujoča odprla razpravo.  

Nadomestni član FS je vprašal ali se lahko v primeru sprejetja sklepa posamezen študent odloči za ali 
proti nakupu kartice. Predsedujoča mu je odgovorila da ne. Sprejetje sklepa je obvezujoč nakup kartice 
za vse študente.  

Član FS je vprašal, če je mogoče strošek EYCA kartice povzeti v eni izmed postavk vpisnine. 
Predsedujoča je pojasnila, da nobena izmed obstoječih postavk ne more opravičiti stroška kartice, zato 
je to dodaten strošek. Pogodbo bi se podpisalo za pet let, od tega bi imeli študentje prvi dve leti kartico 
zastonj. 

Članica FF je izpostavila, da je problem v promociji EYCA kartice, saj študentov do novega šolskega leta 
ne moremo ozavestit o EYCA kartici, zaradi česar bi bilo nepošteno, da jim naprtimo dodaten strošek. 

Nadomestna članica MF je predlagala, da bi bilo smiselno kartico ponudit, ne pa, da jo vsilimo vsem 
študentom. 

Član FS je izpostavil, da večina študentov kartice ne bo uporabila, zato bi služila le peščici.  

Predsedujoča je odgovorila, da zavod Mobin kartice EYCA ne more ponudit le nekaj študentom po tej 
ceni, zato se nakup nanaša na vse študente Univerze v Mariboru. Posamezniki lahko kartico kupijo po 
svoji želji. 

Članica PF je izpostavila, da je ŠS na eni izmed prejšnjih sej sprejel sklep, da ne bo podprl kartice, če bo 
predstavljala dodaten strošek za študente.  

Predsedujoča je odgovorila, da bo, v kolikor se odločimo za sodelovanje z zavodom Mobin, potrebno 
sklep odpravit. Po pretečeni pogodbi petih let, pa se bo ŠS ponovno odločil, ali bi rad sodeloval z 
zavodom Mobin ali ne. 

Član FL je povedal, da bo nekdo, ki namerava uporabljat kartico zanjo plačal tudi 12€, kolikor je njena 
redna cena.  

Članica PF je povedala, da je njihov ŠS prejel 20 EYCA kartic brez stroškov in obveznosti, na račun 
društva popotnikov. 

Član FS je vprašal, če se bi hologramska nalepka dodala na naše obstoječe študentske kartice. 

Predsedujoča mu je odgovorila, da v kolikor bi se odločili sodelovati z zavodom Mobin, bi se njihova 
hologramska nalepka dodala na našo študentsko kartico.  

Predsedujoča je zaprla razpravo, saj ni bilo več vprašanj in predlagala sprejetje naslednjega sklepa. 

 

Sklep 3 

ŠS UM soglaša, da se strošek EYCA kartice v višini 0,50 € letno zaračuna posameznemu študentu 
Univerze v Mariboru ob vpisnini v prvi oz. v višji letnik študija. 

ZA:  0  VZDRŽAN: 3  PROTI:  7 

Sklep ni bil sprejet. 
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Ad 4. Razno 
Predsedujoča je pojasnila, da se omenjeni pravilnik, ki se nahaja v gradivu, študentov ne tiče posredno, 
vendarle pa moramo podati mnenje nanj.  

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

 

Sklep 4.1 

ŠS UM soglaša, da se pod točko 4. Razno na 7. izredni seji ŠS UM uvrsti gradivo – Predlog sprememb 
in dopolnitev Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Mariboru, ki je 
bilo članom ŠS UM na voljo dne 26. 6. 2019 od 10.40 ure dalje. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 4.2 

ŠS UM daje soglasje k spremembam in dopolnitvam Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske 
lastnine na Univerzi v Mariboru. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
Predsedujoča se je prisotnim zahvalila za prisotnost na seji. 
 
Seja se zaključi ob 12:09. 
 
 
Zapisal: Jan Jezeršek, 
V. d. sekretarja ŠS UM 


