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Maribor, 28. 2. 2020 

 

ZAPISNIK 

9. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 

z dne 26. 2. 2020 

(Senatna soba Rektorata Univerze v Mariboru, s pričetkom ob 9:00) 

 

 

Prisotni člani ŠS UM (6/18): Davor Ornik (FERI), Luka Oblak (MF), Lara Šimon (PEF), Jure Deželak (FZV), 
Marina Đorđeski (FOV), Nina Lah (FNM) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM (5/18): David Mikek (FERI), Nejc Fir (EPF), Blaž Kalšek (FS), Nina Kotnik 
(PF), Klemen Srpčič (FE) 

Predsedujoča: Teja Štrukelj, Prorektorica za študentska vprašanja UM 

Ostali prisotni: Jan Jezeršek (MF), Klavdija Kastelic (FOV), Tea Unger (PF), Ines Pucko (FS), Sven Rošer 
(FL), Neja Trontel (FNM), Primož Šajher (UM), Janja Žerak Vuk (UM) 

Ad 1. Potrditev razširjenega dnevnega reda 9. izredne seje ŠS UM 
Predsedujoča je uvodoma pozdravila vse navzoče. Povprašala je po pripombah zoper razširjenega 
dnevnega reda in ker jih ni bilo je predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

Sklep 1 

ŠS UM potrdi razširjeni dnevni red 9. izredne seje ŠS UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2. Imenovanje sekretarja ŠS UM 
Predsedujoča je dala najprej besedo dosedanjemu sekretarju Janu Jezeršku in se mu tudi zahvalila za 
vso trdo delo in pridnost. Jan se je zahvalil vsem članom ŠS UM in predsedujoči za dobro sodelovanje 
in se poslovil od mesta sekretarja. Predsedujoča je predstavila kandidatko Ines Pucko za mesto 
sekretarja in ji dala besedo. Ines se je na kratko predstavila vsem prisotnim na seji. Predsedujoča je 
vprašala glede pripomb na dva sklepa, ki se nanašata na imenovanje sekretarja ŠS UM. Ker pritožbe 
niso bile izražene je predlagala sprejetje naslednjih sklepov. 

Sklep 2.1 

ŠS UM za sekretarja Študentskega sveta Univerze v Mariboru imenuje Ines Pucko za mandatno dobo 
dveh let. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Sklep 2.2 

ŠS UM nameni sekretarju Študentskega sveta Univerze v Mariboru plačilo v višini 6 EUR na uro bruto, 
do 80 ur na mesec. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 3. Sofinanciranje ŠS članic UM 
Predsedujoča je dala besedo predsednici Komisije za interesne dejavnosti študentov Nini Lah, ki je 
poročala o sofinanciranju Študentskega sveta članic Univerze v Mariboru.  Nina je poročala, da je KIDŠ 
v prejšnji tednih v sklopu treh sej, dveh rednih in ene izredne, obravnavala ter pregledala Vsebinska in 
finančna poročila ter ocenila vloge na Poziv 2020. 6 članic je dobilo pozitivno mnenje na Vsebinsko in 
finančno poročilo že 22. 1. 2020, torej na 15. redni seji, ostale članice so bile pozvane k dopolnitvam. 
Na naslednji redni seji, je dobilo pozitivno mnenje 7 članic ter pozitivno mnenje s pridržkom 5 članic. 7 
fakultet je dobljena sredstva po Pozivu 2019 porabilo v celoti, medtem, ko je 11 članicam nekaj denarja 
ostalo neporabljenega. Komisija je na 15. redni seji tako sprejela sklep, ter postavila 4% tolerančno 
mejo, znotraj katere lahko članice preostanek denarja prenesejo ter knjižijo v letu 2020. 6 fakultet 
lahko torej denar knjiži ter porabi v letu 2020, medtem, ko bo 5. fakultetam ostanek denarja zadržan z 
naslednjim nakazilom za študijske dejavnosti fakultete članice. Ob tem je izpostavila Fakulteto za 
kmetijstvo in biosistemske vede ter Filozofsko fakulteto, ki sta kljub več pozivom k dopolnitvi poročilo 
oddali nepopolno. Prav tako sta prodekanji za študentska vprašanja s teh članic bili dvakrat povabljeni 
na sestanek ter na izredno sejo, kjer bi jima lahko tudi osebno razložili ter pokazali neskladnosti v njunih 
poročilih, vendar se sestankov nista udeležili. Hkrati je to bil razlog, zakaj so se vloge na Poziv 2020 
pregledale in ocenile nekoliko kasneje, saj Komisija vlog ne sme oceniti, dokler ne zaključi pregleda 
Vsebinskih in finančnih poročil. Kljub temu je Komisija na 16. redni seji pregledala popolnost vlog za 
Poziv 2020 ter ugotovila, da je 5 članic vlogo oddalo nepopolno ter jih pozvala k dopolnitvi. Komisija se 
je nato zbrala na 1. izredni seji, kjer je najprej ugotovila, da je vseh 5 članic dopolnilo vlogo za Poziv ter 
tako začelo pregledovati še vsebinski del vlog. Komisija je na seji sprejela sklep, da se bodo sredstva po 
Pozivu za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela 2020 razdeljevala na osnovi popolnih 
vsebinskih in finančnih poročil. Prav tako je sprejela sklep, da pozove študentske svetove članic, da se 
vabila na dogodke, ki jih organizirajo študentski svetovi članic pošlje na elektronski naslov Komisije za 
interesne dejavnosti, tako da se lahko tudi člani KIDŠ-a dogodkov udeležijo. Ta sklep je bil sprejet 
predvsem na osnovi boljšega pregleda dogodkov ob pregledovanju Vsebinskih in finančnih poročil. 
Prispele Pozive so ocenili na podlagi v naprej pripravljenega ocenjevalnega obrazca, kjer so ocenjevali 
prijavljene programe študentskih svetov. Po opravljenem pregledu ocenjevalnih obrazcev so člani 
komisije pripravili predlog tabele za razdelitev sredstev, ki je bila naložena tudi v gradivu za sejo. Ob 
tem je Nina poudarila, da je Komisija odločila, da pri razdelitvi dodatka sodelujejo članice, ki so pri 
ocenjevanju Pozivov zbrale več kot 15, torej več kot polovico točk. Torej, 2 članici pri razdelitvi dodatka 
nista sodelovali, medtem ko je samo 1 članica uspela zbrati vse možne točke. Sredstva so se nato 
razdelila na podlagi vrednosti točke, ki so jih članice uspele zbrati. Predsednica je naprosila vse 
prisotne, da kolikor ima kdo kakšna vprašanja glede Pozivov, ki se  navezujejo na posamezno članico, 
jim bo na voljo tudi po seji in jo lahko vprašajo. Po predanih poročilih je navzoče predsedujoča vprašala 
po komentarjih in, ker jih ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjih sklepov. 
 

Sklep 3.1 

ŠS UM potrdi poročilo Komisije za interesno dejavnost študentov za koledarsko leto 2019, kot je 
razvidno iz priloge Pregled izvedbe programov ŠS članic 2019. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Sklep 3.2 

ŠS UM potrdi predlog razdelitve sredstev Komisije za interesno dejavnost študentov na podlagi 
Poziva za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic v letu 2020, 
kot je razviden iz priloge Tabela razdelitve sredstev po Pozivu 2020. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 4. Razno 
Predsedujoča je dala besedo članu Študentskega sveta Univerze v Mariboru, Luku Oblaku (MF).  Luka 
je predlagal, da se prodekani za študentska vprašanja fakultet članic Univerze v Mariboru pogovorijo z 
knjižničarji fakultetnih knjižnic o naslednjem problemu. Pri uveljavljanju pravice do Zoisove štipendije, 
odločevalni organ upošteva znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvene prispevke, le pod pogojem, 
da so v sistem COBISS vpisani najkasneje do konca septembra. Iz razloga, da je vpis zgoraj omenjenih 
del pogosto v velikem časovnem razkoraku z dejanskim nastankom dela, študenti ne morejo uveljavljati 
pravice do Zoisove štipendije. Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa. 

 

 

Sklep 4 

ŠS UM poziva prodekane za študentska vprašanja fakultet članic UM, da na seji študentskih svetov 
članic UM obravnavajo problematiko glede upoštevanja vpisa znanstvenoraziskovalne naloge ali 
znanstvenega prispevka v sistem COBISS pri odločanju o prejemniku Zoisove štipendije. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
 
Predsedujoča se je prisotnim zahvalila za prisotnost na izredni seji in zaključila sejo. 
 
Seja se je zaključila ob 9:32. 
 
 
Zapisala: Ines Pucko, 
sekretarka ŠS UM 


