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Slomškov trg 15 

2000 Maribor, Slovenija 

 

 

Maribor, 28. maja 2018 

 

 

ZAPISNIK 

2. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 28. 5. 2018, 

 

Prisotni člani ŠS UM: Izak Glasenčnik (FERI), Matic Bogolin (ŠD), Mojca Žlogar (PF), Marina Đorđeski (FOV), 

Nika Gaberšek (FVV), Kaja Sel (FF), Katja Kokot (FT) 

 

Nadomestni člani ŠS UM: Živa Ledinek (MF), Ajda Habjanič (EPF), Tejo Jehart (FS), Mima Berdnik (PF)  

 

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

 

Ostali prisotni: Tina Pivec (FF), Blaž Kavčič (PEF), David Rupnik (FOV), Filip Herceg (FS), Pia Prebevšek 

(FERI), Patricija Lunežnik (FZV), Monika Strauss (EPF), Marko Marhl (KOKU), Miha Pauko (UM) 

 

 

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS UM 

 

Pod točko »Potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS UM« je predsedujoča povedala, da je dnevni red 

razviden iz gradiva. 

 

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

 

Sklep 1 

 

ŠS UM potrdi dnevni red 2. redne seje ŠS UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

Ad 2. Komisija za kakovost UM 

 

Predsedujoča je pri točko »Komisija za kakovost UM« besedo predala novemu predsedniku KOKU dr. 

Marku Marhlu, ki je povedal, da se z njegovim prevzemom vodenja osnovno vodilo komisije ne spreminja. 

Predstavil je spremembe evalvacij študijskih programov in povedal, da bo zgolj del študijskih programov 

evalviranih v institucionalni evalvaciji.  

Živa Ledinek je vprašala, če bodo tudi dobri študijski programi nastradali, v kolikor bo institucionalna 
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evalvacija slaba. 

Dr. Marko Marhl ji je odgovoril, da v to dvomi in poudaril, da je pomembno, da študenti sodelujejo pri 

evalvacijah študijskih programov in da bodo prvi študijski programi evalvirani v prihodnjem študijskem 

letu ter dodal, da je pomembno, da študenti poudarijo, kakšne so kvalitetne vsebine študijskega 

programa in koliko študenti od tega odnesejo.  

Mihael Pauko je poudaril, da se komisija ne imenuje Komisija za kakovost UM, ampak Komisija za 

ocenjevanje kakovosti univerze. Poudaril je, da na zadnjih dveh sejah komisije ni bilo prisotnega nobenega 

člana iz vrst študentov. Dodal je, da se pripravljajo merila za evalvatorje, da bodo v evalvatorski skupini 

trije člani (en iz vrst profesorjev, en član iz tujine in en študent), kar bo dalo večjo težo tudi študentom, 

zato je pomembno, da uspešno sodelujejo s ŠS UM in da so tudi študenti evalvatorji ustrezno 

usposobljeni. 

Mima Berdnik je vprašala, če bodo sodelovali s komisijami za ocenjevanje kakovosti na fakultetah ali s ŠS 

UM.  

Mihael Pauko je objasnil proces formacije baze evalvatorjev in dodal, da bo sodelovanje podprto s 

honorarjem.  

Maja Žibert je dodala, da je priporočljivo, da so študenti evalvatorji tudi študentski predstavniki. 

Mihael Pauko je poudaril, da je tukaj potrebno tudi aktivno sodelovanje s stalno delovno komisijo ŠS UM 

za ocenjevanje kakovosti.  

Dr. Marko Marhl je povedal, da je tukaj ključnega pomena motivacija študentov, ki morajo poznati sistem 

in se zavedati, koliko dela čaka evalvatorje. Najprej bodo evalvirali 40 študijskih programov.  

Maja Žibert je poudarila, da so predstavniki Stalne delovne komisije ŠS UM za ocenjevanje kakovosti 

pripravljeni pomagati pri pripravi in izvedbi izobraževanja in vprašala, ali je zgodba s študentsko anketo 

zaključena ter če imamo kakšno zagotovilo, da se to ne bo več dogajalo.  

Dr. Marko Marhl je poudaril, da študentsko anketo potrebujemo in da mora biti za v naprej to ključna 

vsebina. Povedal je, da so bili že prej določeni s študentsko anketo nezadovoljni in poudaril, da je prav 

tako pomembna tudi evalvacija študijskih programov.  

Mima Berdnik je vprašala, kakšno bo kot predsednik dr. Marhl zastopal, v kolikor pride ponovno do napak 

pri študentski anketi.  

Dr. Marko Marhl je poudaril, da študentska anketa ni edini mehanizem in da je pomembno, da se evalvira 

študijske programe.  

Mihael Pauko je poudaril, da Komisija za kakovost univerze ni tista, ki bi se neposredno ukvarjala s 

študentsko anketo ter pojasnil, da je študentska anketa pravica in ne dolžnost, prav tako je poudaril 

pomen učinkovite promocije študentske ankete.  

Kaja Sel je vprašala, če so kdaj razmišljali, da bi sistem spremenili tako, da bi tako kot na Univerzi v Ljubljani 

profesorje najprej ocenili pred prijavo na izpit, saj lahko podana ocena zelo vpliva na oceno na študentski 

anketi.  

Dr. Marko Marhl je povedal, da je predlog smiseln in pozval študentske predstavnike, da dajo še več 

predlogov.  

 

Predsedujoča je po razpravi predlagala sprejetje naslednjih sklepov: 

 

Sklep 2 

 

ŠS UM se seznani s potekom in usmeritvami dela Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze pod 

predsedstvom red. prof. dr. Marka Marhla. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Živa Ledinek je predlagala, da Stalna delovna komisija ŠS UM za kakovost pripravi model pritožbene poti 

za vse članice.  

Patricija Lunežnik je povedala, da v primeru, da so težave v posameznem letniku, predsednik tistega 

letnika poroča na seji, sama pa o tem poroča na kolegiju dekanice.  

Monika Strauss je povedala, da na EPF postopajo na enak način.  

 

Sklep 2. 1.  

 

ŠS UM se seznani s Poročilom o samoevalvaciji članic in drugih članic Univerze v Mariboru za študijsko 

leto 2016/2017. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad 3. Potrditev zapisnika 1. redne seje ŠS UM 

 

Pod točko »Potrditev zapisnika 1. redne seje ŠS UM« je predsedujoča povedala, da pripomb na zapisnike 

ni bilo.  

 

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

 

Sklep 3 

 

ŠS UM potrdi zapisnik 1. redne seje ŠS UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 4. Pregled neizvršenih sklepov 

 

Predsedujoča je pod točko »Pregled neizvršenih sklepov« besedo predala sekretarki ŠS UM Tini Pivec, ki 

je povedala, da neizvršenih sklepov ni bilo.  

 

Živa Ledinek je vprašala, kakšno je stanje glede študijskega koledarja.  

Maja Žibert ji je objasnila pomisleke sindikata VSS UM, Monika Strauss pa razliko med UM in UL glede 

kolektivnih dopustov.  

Tina Pivec je povedala, da je bil pripravljen dopis z obrazložitvijo za obravnavo na Senatu UM. 

 

Predsedujoča je predlagala sprejem naslednjega sklepa: 

 

Sklep 4 

 

ŠS UM se seznani s poročilom o izvrševanju sklepov. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 5. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM 
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Pod točko »Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM« je predsedujoča 

predala besedo članom organov UM, ki so poročali o dogajanju na zadnjih sejah. 

 

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

 

Sklep 5 

 

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

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 6. Poročila predsednikov stalnih delovnih komisij ŠS UM 

 

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

besedo Tini Pivec, ki je članom ŠS UM predala poročilo predsednika Stalne delovne komisije za obštudijsko 

dejavnost, Andreja Šajherja in povedala, da se komisija pospešeno pripravlja na Študentsko tekmovanje 

v raftih UM. 

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

promocijo študentske ankete, v okviru katere bodo pripravili tudi promocijske videe, izobraževanja pod 

skupnim imenom »Izboljšaj svoj potencial« in izobraževalni dan za prodekane, v sklopu katerega bo 

potekalo tudi izobraževanje glede nove uredbe o varovanju osebnih podatkov.  

Maja Žibert je predstavila delo Stalne delovne komisije za socialne zadeve ŠS UM, ki je izvedla 

krvodajalske akcije in Stalne delovne komisije ŠS UM za kakovost.  

Matic Bogolin je predlagal, da se tudi člani ŠS UM seznanijo s spremembami glede GDPR.   

 

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Sklep 6 

 

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

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 7. Potrditev šolnin, vpisnin in drugih stroškov 

 

Pod točko »Potrditev šolnin, vpisnin in drugih stroškov« je predsedujoča povedala, da je ŠS UM skladno z 

Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM pristojen za podajo soglasja k predlogu Cenika UM, 

ki ga vsako leto potrdi UO UM. Fakultete so svoje predloge šolnin posredovale finančno računovodski 

službi, kot obvezna priloga k temu pa je bil tudi sklep ŠS članic, da s predlogi soglašajo. S strani finančno-

računovodske službe UM smo prejeli predlog Cenika, to je dokument: Predlog_CENIK STORITEV UM 

2018/2019, ki je naložen med gradivom.  

 

Cenik UM zajema: 

- vpisne stroške,  
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- druge prispevke za študij, 

- šolnine, 

- prispevke za druge posamične storitve.  

 

Predsedujoča je izpostavila spremembe glede na lansko študijsko leto: 

FKKT ima spremembo pri šolnini za doktorski študij, ki se zviša iz 3500 na 4000 evrov. 

FERI ima zvišanje šolnine pri rednih študentih VS, pri redni študentih UN in rednih študentih MAG ter 

dodatno šolnino za izvedbo programa v angleškem jeziku.  

Pia Prebevšek je povedala, da je na FERI plačljiv angleški program predviden za tujce in da je ostalo 

nadgradnja študijskega programa.  

FL predvideva zvišanje šolnine pri rednih študentih VS, rednih študentih UN in rednih študentih MAG. 

FS predvideva višanje šolnine pri rednih študentih na študijskem programu Mehatronika, kjer se šolnina 

poviša zaradi FERI. 

MF predvideva zvišanje šolnine pri rednih študentih (prej 6.290,94, zdaj 6.600) zaradi preračuna celotnih 

stroškov študijskega programa. 

FNM predvideva dodatno informacijsko in promocijsko gradivo, ki bo stalo 2 EUR ob vpisu, katerega 

izkupiček bo namenjen ŠS FNM. 

FF prav tako predvideva dodatno informacijsko in promocijsko gradivo, ki bo stalo 3 EUR ob vpisu in 

katerega izkupiček bo namenjen ŠS FF.  

Pia Prebevšek je vprašala, kaj bi bilo, če bi vsi študentski sveti to naredili. 

Blaž Kavčič je dejal, da so na PEF prav tako predvideli posebne finance za ŠS PEF. 

Mima Berdnik je povedala, da se s tem ne strinja in da tega na PF ne bi potrdili.  

Maja Žibert je vprašala, če obstaja kakšen drug argument zraven tega, da ŠS na fakultetah nimajo denarja, 

saj niso financirani s strani fakultet. 

Kaja Sel je poudarila, da se za študente pripravljajo različni projekti, katerih število bi lahko s povišanjem 

finančnih sredstev še povečali. 

 

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Sklep 7 

 

ŠS UM daje soglasje k vpisnim stroškom, šolninam in drugim postavkam Cenika za študijsko leto 

2018/2019 po tabeli »Predlog_CENIK STORITEV UM 2018/2019«. 

 

ZA: 11  PROTI: 1 

 

Zaradi časovne stiske je predsedujoča predčasno zaključila sejo in povedala, da bo točka, ki ni bila 

obravnavana, obravnavana na razpisani korespondenčni seji ŠS UM. 

 

Zapisala: 

     

Tina Pivec, l. r. Maja Žibert, l. r. 

Sekretarka Študentskega sveta Prorektorica za študentska vprašanja 

Univerze v Mariboru Univerze v Mariboru 


