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ZAPISNIK 

15. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 

z dne 19. 11. 2019 

(Južni stolp rektorata Univerze v Mariboru, s pričetkom ob 13:00) 

 

 

Prisotni člani ŠS UM (7/17): Davor Ornik (FERI), Luka Oblak (MF), Mojca Žlogar (PF), Pia Mernik (FGPA), 
Lara Šimon (PEF), Marina Đorđeski (FOV), Nina Lah (FNM) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM (5/16): Anja Urek (ŠD), Blaž Kalšek (FS), Jošt Beguš (FZV), Maša Jazbec 
(FF), Klemen Srpčič (FE) 

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

Ostali prisotni: Jan Jezeršek (MF), Teja Štrukelj (PF), Tim Diaci (PF), Jure Deželak (FZV), Primož Šajher 
(UM), Robert Presker (UM), Katja Harej (RCUM), Marjana Heričko (RCUM), Izidor Golob (RCUM) 

 
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 15. redne seje ŠS UM 
Predsedujoča je vse prisotne pozdravila in vprašala ali ima kdo izmed navzočih kakšno pripombo na 
dnevni red. Razložila je, da smo točko Pregled uresničevanja načrta za izboljšanje delovanja UM uvrstili 
po  točki Poročila predsednikov stalnih delovnih komisij ŠS UM zaradi poročevalca, ki v kasnejšem času 
nima časa.  Pripomb na spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsedujoča predlagala sprejetje 
naslednjega sklepa. 

 

Sklep 1 

ŠS UM soglaša s spremenjenim dnevnim redom 15. redne seje ŠS UM.. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2. Potrditev zapisnika 14. redne seje ŠS UM 
Predsedujoča je povedala, da je zapisnik objavljen v gradivu in povprašala prisotne, če imajo kakšno 
pripombo na zapisnik in ker pripomb ni bilo, je predlagala sprejetje sledečega sklepa 

 

Sklep 2 

ŠS UM potrdi zapisnik 14. redne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov 
Predsedujoča je povedala, da se še izvršuje predlog prodekanice FZV o plačilu študentov na praksi, ki 
je bil posredovan na ministrstvo s prošnjo za obrazložitev s pravno podlago. Na odgovor še čakamo. 
Predsedujoča je prisotne vprašala po mnenju in pripombah in ker pripomb ni bilo, je predlagala 
sprejetje 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 
Predsedujoča je besedo predala članu MF, ki se je udeležil seje Senata UM. Poročal je, da na 4. redni 
seji Senata UM ni bilo večjih posebnosti, ki bi zadevale ŠS UM. Obravnavali so poročilo o izboljšanju 
delovanja UM in spremembe nekaterih študijskih programov. 

Poročilo za Habilitacijsko komisijo je predstavila prodekanica PF. Na zadnji seji so sprejeli habilitacijska 
merila za program Dentalna medicina na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. 

Poročilo za Komisijo za dodiplomski študij je predstavila predsednica stalne delovne komisije  za 
socialne zadeve. Obravnavali so spremembe študijskih programov, razpis za vpis v naslednjem 
študijskem letu ter programa Farmacija in Gospodinjstvo. Seznanili so se s pobudo za podnebje in s 
poročilom Komisije za pritožbe študentov. 

Za Upravni odbor UM je poročala predsedujoča. Večina vsebine seje je bila za študente nepomembna. 
Obravnavali so pobudo za spremembo študijskih področij na FOV. 

Po predanih poročilih je predsedujoča predlagala sprejetje sledečega sklepa. 

 

Sklep 4 

ŠS UM se seznani s poročili s sej UO UM, Senata UM in komisij Senata UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 5. Poročila predsednikov stalnih delovnih komisij ŠS UM 
Poročilo komisije za kakovost je predstavil predsednik komisije. Komisija je pripravila gradivo za sejo, 
ki je bilo predstavljeno pod točko 9. 

Poročilo Stalne delavne komisije za socialne zadeve je predstavila predsednica omenjene komisije. V 
oktobru se je izvajal projekt Rožnati oktober v okviru katerega se je napisal tudi članek. 29. 10. so 
potekale delavnice z 10 udeleženkami. Izvedel se je projekt Dan prijaznosti na katerega so pobarvane 
kamenčke delili v domu upokojencev. 

Poročilo komisije za študijske zadeve je predstavila predsednica omenjene komisije.  Komisija je 
uspešno organizirala Delavno motivacijski vikend. Pripravlja se izobraževanje študentskih 
predstavnikov v decembru. 

Po končanem poročilu je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa. 
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Sklep 5 

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

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 6. Pregled uresničevanja načrta za izboljšanje delovanja UM 
Predsedujoča pojasni, da se je 8. točka zaradi logističnih ovir vrinila pred 6. točko. Besedo je predala 
predstavniku Službe za razvoj in študentske zadeve, ki je poročal, da je leta 2013 nastal dokument – 
akcijski načrt do leta 2020. Na 2 leti so opravili refleksijo za preverjanje napredka. Dokument sta 
potrdila Senat in Upravni odbor, komentarjev na dokument niso prejeli. V prihodnjih mesecih se je 
pričelo snovati akcijski načrt do leta 2030 v katerega akcijski skupini smo vključeni tudi študentje. 

Predsedujoča je predlagala sprejetje sledečega sklepa. 

 

Sklep 6 

Študentski svet Univerze v Mariboru potrdi pregled uresničevanja načrta za izboljšanje delovanja 
Univerze v Mariboru do leta 2020, za obdobje januar 2014 – oktober 2019. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 7. Volitve članov Disciplinskega sodišča II. stopnje 
Predsedujoča je razložila, da mora ŠS UM zaradi poteka mandatne dobe članov Disciplinskega sodišča 
II. stopnje izvoliti nove člane. Prisotne je vprašala po želji za delo v volili komisiji za izvedbo volitev v 
omenjeno komisijo. Po izbiranju posameznikov je predlagala sprejetje sledečega sklepa. 

 
Sklep 7.1  

ŠS UM za potrebe izvedbe volitev člana Disciplinskega sodišča II. Stopnje iz vrst študentov imenuje 
volilno komisijo v naslednji sestavi: Davorja Ornika kot predsednika ter Luka Oblaka in Laro Šimon 
kot člana. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Volilna komisija je preštela in razdelila glasovnice. Iz zapisnika je bilo razvidno, da je volilna komisija 
prejela 19 glasovnic. Prisotnih je bilo 13 volivcev in oddanih je bilo 13 glasovnic, izmed katerih ni bilo 
nobene neveljavne. Obe kandidatki, ki sta oddali popolni kandidaturi sta prejeli 11 glasov, zato glede 
na volilni izid volilna komisija ugotavlja, da sta bili v Disciplinsko sodišče II. stopnje izvoljeni obe 
kandidatki. 
Na podlagi zapisnika in rezultatov glasovanja je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa. 
 
Sklep 7.2 

ŠS UM za člana Disciplinskega sodišča II. stopnje iz vrst študentov izvoli Tino Pivec in Janjo Motaln. 
 

*13:42. Nadomestni član FS zapusti sejo 

Ad 8. Predlogi za nadgradnjo AIPS-a 
Predsedujoča je vljudno pozdravila predstavnike RCUM. Pričela je s poročanjem predlogov za 
nadgradnjo AIPS, ki so razvidni iz gradiva 7. točke. Mnenje ŠS je , da si študentje želijo, da bi bili 
obveščeni o vpisanih ocenah, poleg česar bi lahko RCUM študente pozval k izpolnjevanju študentske 
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ankete. Predstavnike RCUM je zanimalo, ali naj bo ta povezava primaren kanal komunikacije ali naj 
pustijo tudi referatom, da obveščajo študente po svojih kanalih. Navzoči odgovorijo, da lahko študentje 
prejmejo informacijo iz dveh različnih virov, saj ni s tem nič narobe. Navzoči so izrazili tudi željo po 
avtomatskih opomnikih na prijavljene izpite. Tudi povezava AIPS-a z urnikom je zelo zaželjena s strani 
študentov, še posebej za tiste študente, ki imajo dvopredmetni študij, ki bi študentom poleg vpogleda 
v urnik omogočala tudi sprotno posodabljanje urnikov v skladu s spremembami urnika. Predstavniki 
RCUM so odgovorili, da RCUM že aktivno dela na povezavi urnika preko AIPS-a, največji problem je 
sprotno prikazovanje sprememb, t.j. sprotno posodabljanje urnika. Navzoči so izpostavili tudi 
problematiko množičnega prijavljanja na izpite v izpitnem obdobju, saj takrat AIPS zablokira. 
Predstavniki RCUM so odgovorili, da teh problemov sistem njim ni javljal, zato so naprosili navzoče, da 
RCUM o takih napakah obvestijo. RCUM je prejel tudi predlog beleženja opravljenih vaj, kolokvijev, 
seminarjev itd. na AIPS-u, a na tem področju še niso začeli z aktivnostmi. Navzoči so predlagali tudi 
prikaz govorilnih ur za posamezno učno enoto v meniju AIPS-a. Naslednje vprašanje ŠS UM je »Ali 
obstaja način zgolj digitalnega vpisa v višji letnik?« Predstavnik RCUM je odgovoril, da je to pravno 
sporno, saj zakonodaja na področju arhiviranja digitalnih dokumentov nepopolna.  
RCUM je nadalje predlagal formiranje delavne skupine, ki bi pomagala RCUM pri pridobivanju mnenj 
in realizaciji ciljev. Prav tako bi bil RCUM zelo zainteresiran za vključevanje promotorjev RCUM, ki bi 
uspeli predstaviti vse možnosti, ki jih RCUM ponuja študentom, saj so ugotovili, da se študentje ne 
zavedamo orodij, ki so nam na voljo. 
 
Sklep 8 

Študentski svet UM RCUM predlaga nadgradnje sistema AIPS, kot so razvidne iz priloge Predlogi za 
nadgradnjo AIPS-a. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 9. Predlogi sprememb Pravilnika o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov 

na UM 

 

Predsedujoča je pozvala predsednika Komisije za kakovost, da predstavi gradivo, ki ga je pripravila 
njegova komisija in so ga prodekani že predebatirali na kolegiju prodekanov. Predsednik komisije je 
povedal, da predlaga, da ŠS UM ne soglaša s stavkom, ki pravi, da lahko komentarje dekan vidi le, če 
se s tem strinja profesor, prav tako predlaga , da se v členu, ki govori o uporabi rezultatov in se 
nanaša na razgovore doda en odstavek, ki se glasi: »Če je med najslabše ocenjenimi pedagoškimi 
delavci na kateri koli fakulteti visokošolski učitelj, ki je hkrati dekan, razgovor z njim opravi rektor.« 
Nadalje je predlagal, da se naj 4. odstavek 13. člena dopolni na sledeč način: »Arhivski podatki so na 
dosegljivi na AIPS-u vsem študentom Univerze v Mariboru, tako da lahko do njih posameznik dostopa 
po prijavi z digitalno identiteto.« 

Predsedujoča je odprla razpravo. Navzoči so predlagali, da bi moral imeti pravico vpogleda v 
komentarje tudi prodekan članice, s čimer bi bili seznanjeni člani ŠS članice, ki pa vpogleda v pisne 
ocene ne bi imeli.  

Ker nadaljnje razprave ni bilo je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa. 

Sklep 9 

ŠS UM predlaga spremembe Pravilnika o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov 
na UM, kot so razvidne iz priloge Predlog sprememb pravilnika o ocenjevanju pedagoškega dela in 
obremenitve študentov na UM. 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

Ad 10. Izplačilo potnih stroškov športnim ekipam dislociranih članic za udeležbo na tekmovanjih 

Univerzitetne športne lige za prvaka UM 

 
Predsedujoča je pojasnila, da je želja Študentske pisarne, da bi se več ekip iz dislokacij udeležilo 
Univerzitetne športne lige za prvaka UM, kar bi lahko dosegli s financiranjem potnih stroškov 
dislokacijam. Predlagala je sprejetje sledečega sklepa. 
 
Sklep 10.1 

ŠS UM nameni izplačilo potnih stroškov dislociranim članicam, ki bodo nastali v povezavi z izvedbo 
Univerzitetne športne lige za prvaka Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/2020. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Ad 11. Predlogi in pobude 

Predsedujoča je predstavila svojo pobudo in sicer, da ŠS UM zadolži Rektorja, da razpiše volitve za 
prorektorja za študentska vprašanja. Povprašala je o drugih pobudah in ker jih ni bilo, je predlagala 
sprejetje sledečega sklepa. 
 
Sklep 11 

ŠS UM poziva Rektorja UM k objavi razpisa za pričetek postopka kandidiranja prorektorja za 
študentska vprašanja. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad 12. Razno 

Predsedujoča je pojasnila problematiko koordinatorja za šport. Pojasnila je, da se dosedanji 
koordinator ni uspešno spopadal z zadolžitvami, ki pritičejo koordinatorju za šport. Iz tega razloga je 
mesto prevzel drug študent, medtem ko mu je dosedanji koordinator pomaga pri izvedbi 
Univerzitetne športne lige za prvaka UM, iskanju sponzorjev itd. 

Predsedujoča je predlagala sprejetje sledečih sklepov. 

 

Sklep 12.1 

ŠS UM razveljavi sklep o imenovanju Tina Pavliča na mesto koordinatorja za šport. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 12.2 

ŠS UM imenuje Blaža Kalška na mesto koordinatorja za šport UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 12.3 

ŠS UM imenuje Tina Pavlića na mesto pomočnika koordinatorja za šport UM. 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

 
Predsedujoča se je prisotnim zahvalila za prisotnost na seji in zaključila sejo. 
 
Seja se zaključi ob 14:36. 
 
 
Zapisal: Jan Jezeršek, 
V. d. sekretarja ŠS UM 


