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Slomškov trg 15 
2000 Maribor, Slovenija 

 
 

Maribor, 20. marec 2019 
 

ZAPISNIK 
9. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 19. 3. 2019 

(Dvorana Južni stolp, Rektorat UM, ob 11:00) 
 

Prisotni člani ŠS UM: Izak Glasenčnik (FERI), Anja Pečoler (FKBV), Eva Gider (FKKT), Luka Oblak (MF), Matic 
Bogolin (ŠD), Nika Gaberšek (FVV), Lucija Dežan (FF), Gregor Bratina (FL), Uroš Krošelj (FE), Katja Kokot 
(FT) 
Nadomestni člani ŠS UM: Blaž Kalšek (FS), Maša Jazbec (FF), Katja Zemljič (FNM), Luka Herman (FL)  
 
Predsedujoča ŠS UM: V. d. prorektorja za študentska vprašanja UM: Živa Ledinek 
 
Ostali prisotni: Jure Deželak (FZV), Monika Strauss (EPF), Teja Štrukelj (PF), Vito Vodenik (FOV), Katja 
Zečevič (FKKT), Janja Žerak Vuk (UM), David Bohar (EPF) 
 
 
 

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 9. redne seje ŠS UM 
 
Predsedujoča je pozdravila prisotne na seji in povedala, da je dnevni red seje razviden iz gradiva in 
vprašala prisotne, če so na dnevni red pripombe. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 
 
Sklep 1 
 
ŠS UM potrdi dnevni red 9. redne seje ŠS UM. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

Ad 2. Potrditev zapisnikov 8. redne ter 3. izredne in 4. izredne seje ŠS UM 
 

Pod točko »Potrditev zapisnika 8. redne seje ter 3. izredne in 4. izredne 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: 
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Sklep 2 
 
ŠS UM potrdi zapisnik 8. redne ter 3. izredne in 4. izredne seje ŠS UM 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.  
 
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 
podala kratko poročilo o obravnavanih točkah na seji Upravnega odbora.  
 
David Bohar je podal poročilo o zadnji seji Senata UM in izpostavil, da so se obravnavale habilitacije 
visokošolskih sodelavcev in opozoril, da se preveč pogosto zgodi, da študentski sveti v postopku ne 
podajajo mnenj o pedagoški usposobljenosti. Zato je prisotne prodekane pozval k rednemu podajanju 
mnenj in opozoril, na pomembnost pravice do podaje mnenja študentov. 
 
Predsedujoča je podala poročilo o zadnji seji habilitacijske komisije in prav tako potrdila, da je bilo 
izpostavljeno, da določeni ŠS članic ne podajajo mnenj v postopku izvolitev v nazive visokošolskih 
sodelavcev.   
 
Poročil o vsebinah sej drugih komisij ni bilo. 
 
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. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 5. Poročila predsednikov stalnih delovnih komisij ŠS UM 
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Pod točko »Poročila predsednikov stalnih delovnih komisij ŠS UM« je predsedujoča podala poročilo, ki ga 
je prejela od predsednice stalne delovne komisije za socialne zadeve, poročala je o projektih, ki jih 
trenutno izvaja komisija za obštudijske zadeve ter podala poročilo o opravljenih aktivnostih na komisiji za 
kakovost, saj so bili predsedniki odsotni. 
 
O delu komisije za študijske zadeve je poročala predsednica komisije, Monika Strauss. Povedala je, da 
imajo zaplete s pridobivanjem potrdil o opravljenih jezikovnih tečajih študentov, saj izvajalec (FF UM) ni 
v dogovorjenem roku pripravil potrdil in da se trudi od njih pridobiti potrdila, ki se jih bo pošiljalo 
študentom. 
 
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. Končna poročila KIDŠ za leto 2018 
 

Predsedujoča je najprej opravičila odsotnost predsednice Komisije za interesne dejavnosti študentov UM, 

Helene Cenc, ki je zaradi neodložljivih študijskih obveznosti zadržana in se seje ni udeležila. Predsedujoča 

je podala splošno poročilo o oddanih končnih poročilih, k oddaji katerih so študentski sveti članic vezani 

s sporazumom o sofinanciranju. Povedala je, da je KIDŠ v seznanitev ŠS UM posredoval tabelo s 

podrobnim pregledom porabljenih sredstev ter izvedenih projektov posameznih članic, ki je v gradivu. 

 
Predsedujoča je odprla razpravo in pozvala k morebitnim vprašanjem. Ker razprave ni bilo, je predlagala 
sprejetje naslednjega sklepa: 
 
Sklep 6 
 
ŠS UM potrdi poročilo Komisije za interesno dejavnost študentov za koledarsko leto 2018, kot je 

razvidno iz priloge Pregled izvedbe programov ŠS članic 2018. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 7. Predlog razdelitve sredstev po pozivu KIDŠ za leto 2019 
 

Pod točko »Predlog razdelitve sredstev po pozivu KIDŠ za leto 2019« je predsedujoča predstavila način 
razdelitve sredstev po Pozivu za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov 
članic v letu 2019.  
 
Povedala je, da je vsaka članica prejela enak fiksni delež, delež glede na število vpisanih študentov na 
članici in da so dodelili tudi dodatke, ki so bili odvisni od števila točk, ki so jih prejeli glede na oddano 
vlogo.  
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Predsedujoča je odprla razpravo in pozvala k morebitnim vprašanjem. Ker razprave ni bilo, je predlagala 
sprejetje naslednjega sklepa: 

 
Sklep 7 
 
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 2019, kot je 
razviden iz priloge Tabela razdelitve sredstev po Pozivu 2019. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 8. Sprejem Poziva h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za študente 
 

Pod točko »Sprejem Poziva h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za študente« je predsedujoča 
povedala, da predlaga Študentskemu svetu Univerze v Mariboru sprejem poziva h kandidiranju za 
nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne in kulturne dosežke ter razvoj na področju 
obštudijske dejavnosti in prostovoljstva za naslednje nagrade, ki jih Univerza v Mariboru podeljuje svojim 
študentom: 
-  Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM: Znak Leona Štuklja in 
Plaketa Leona Štuklja (2). 
-  Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM. 
-  Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM. 
-  Listino za naj prostovoljca študenta UM. 
 
Vlogo je treba dostaviti najkasneje do 15. 4. 2019 do 12. ure in prisotne pozvala, da informacijo o možnosti 
kandidiranja čim bolj razširijo med študente njihove fakultete. 
 
Za potrebe Poziva h kandidiranju za nagrade UM za študente je potrebno imenovati tudi komisijo, in 
predsedujoča je predlagala, da bi bili člani komisije Margareta Furman, Matic Bogolin in Anja Urek. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjih sklepov: 
 

Sklep 8 

ŠS UM sprejme Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne in kulturne 

dosežke ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti in prostovoljstva. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 8.1.: 

ŠS UM za potrebe Poziva h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za študente imenuje komisijo 

v naslednji sestavi: Margareta Furman, Matic Bogolin in Anja Urek. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 9. Realizacija akcijskih načrtov in akcijski načrti za odpravljanje ovir za študente invalide 
 

Pod točko »Realizacija akcijskih načrtov in akcijski načrti za odpravljanje ovir za študente invalide« je 
predsedujoča povedala, da je Stalna delovna komisija ŠS UM za kakovost pripravila pregled poročila o 
realizaciji akcijskih načrtov za študijsko leto 2017/2018 in pripravljene akcijske načrte za odpravljanje ovir 
za študente invalide za študijsko leto 2018/2019. 
 
Pripravili so primerjavo realizacije akcijskih načrtov in zapisali akcijske načrte za tekoče študijsko leto, da 
bo lažje primerjati njihovo realizacijo v naslednjem študijskem letu. Komisija je ugotovila, da vsebina in 
oblika prejetih akcijskih načrtov in poročila o realizaciji le-teh po članicah nista ustrezno poenoteni, da se 
iz poročil lahko razbere, da nekatere članice ne ločijo med študenti invalidi in študenti s posebnim 
statusom in za vse pišejo enake dikcije, da le redki dokumenti jasno razvidno ločijo med akcijskim načrtom 
in realizacijo le-tega, da nekateri dokumenti ne vsebujejo podatkov o številu študentov invalidov na 
članici, da nekateri dokumenti ne vsebujejo podatkov o specifikah težav študentov invalidov na članici, 
da nekateri dokumenti vsebujejo zgolj ukrepe, ki se izvajajo stalno in da vsa poročila o realizaciji akcijskih 
načrtov ne vsebujejo podatkov o tem, kateri ukrepi so bili sprejeti, kateri se izvajajo in kateri niso bili 
izvedeni.  
 
Predsedujoča je povedala, da sta se s predsednikom strinjala, da se bo, preden bo ŠSUM poročila 
posredovala v seznanitev na Senat UM, pogovorila tudi z Društvom študentov invalidov, ter pridobila 
informacije o njihovem pogledu na potrebe po prilagoditvah in podpori študentom invalidom. 
 
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjih sklepov: 
 
Sklep 9: 
 
ŠS UM se seznani s skupnim pregledom realizacije akcijskih načrtov za odpravljanje ovir za študente 
invalide članic UM v študijskem letu 2017/2018 in akcijskih načrtov za odpravljanje ovir za študente 
invalide članic UM v študijskem letu 2018/2019. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep 9.1.: 
ŠS UM se seznani z ugotovitvami Stalne delovne komisije za kakovost ŠS UM, ki so navedene v 
priloženem dokumentu Ugotovitve Stalne delovne komisije za kakovost ŠS UM. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Ad 10. Terminski plan sej ŠS UM 
 
Predsedujoča je pojasnila, da so se že pred časom pojavile želje, da se sestavi terminski plan sej, saj bi bilo 

na ta način članom in pripravljavcem sej lažje organizirati aktivnosti povezane s sejami ŠS UM. Pojasnila 

je, da so se na kolegiju prodekanov strinjali, da bi bilo dobro, da seje niso planirane vedno na isti dan v 

tednu in isto uro, saj v tem primeru študenti manjkajo na istih študijskih obveznostih vsak mesec.  

Zato se je pripravil predlog s termini za naslednje 3 mesece, ki je objavljen v gradivu. 

 

Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjih sklepov: 
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Sklep 10: 

 

ŠS UM potrdi terminski plan rednih sej za letni semester in sicer bodo redne seje potekale v torek, 9. 4. 

2019, v sredo, 8. 5. 2019 ter v četrtek, 13. 6. 2019, vedno s pričetkom ob 13. uri. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Ad 11. Predlogi in pobude 
 

Pod točko »Predlogi in pobude« ni bilo razprave. 
 

Ad 12. Razno  
 

Pod točko »Razno« je predsedujoča seznanila prisotne z odstopno izjavo nadomestne članice ŠSUM iz 

Pedagoške fakultete, študentke Ize Javornik in predlagala seznanitveni sklep: 

 

Sklep 12 
 

ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Ize Javornik z mesta nadomestne članice ŠS UM Pedagoške 

fakultete Univerze v Mariboru. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K razpravi se je prijavil David Bohar, sekretar ŠSUM in povedal, da je sprejel odločitev, da odstopi z mesta 

sekretarja ŠSUM. Povedal je, da je odločitev sprejel samostojno in iz razloga, ker zagovarja princip, da sta 

predsednik ŠS UM in sekretar ekipa, in da priporoča članom, da tudi v prihodnje pri imenovanju sekretarja 

njegovo mandatno dobo vežejo na mandat prorektorja.  

 

Predsedujoča se je Davidu zahvalila za svoj trud in opravljeno delo za Študentski svet UM, ter v seznanitev  

predlagala naslednji sklep:  

 
Sklep 12.1 

 

ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Davida Boharja z mesta sekretarja ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Predsedujoča je člane ŠS UM seznanila, da je prejela poziv Ministrstva za znanost izobraževanje in šport, 

ki poziva k podaji predlogov za člane delovnih skupin vlade Sveta RS za študentska vprašanja. Seznanila 

jih je, da bo v prihodnjih dneh posredovala poziv h kandidiranju, s katerim naj seznanijo zainteresirane 

študente ter tudi njih povabila k prijavi.  

 

Lucija Dežan je izpostavila problematiko s katero se po navedbah študentov srečujejo študenti na FF UM. 

Pravi, da so se študenti obrnili na njih z vprašanjem, ali je profesorjem dovoljeno dodeliti blokado pristopa 

k naslednjemu izpitnemu roku v primeru, da je študent na izpitu ocenjen z negativno oceno ter poudarila, 

da v Pravilniku o ocenjevanju znanja tega niso zasledili. Nihče od navzočih članov ni potrdil, da bi se 

podobna stvar dogajala tudi na njihovi fakulteti. Predsedujoča je povedala, da se bo o problematiki 

pogovorila s prodekanico za študentska vprašanja na FF UM in bosta po potrebi raziskale ali so pritožbe 

utemeljene. 

  

 

Predsedujoča se je prisotnim zahvalila za sodelovanje na seji in s tem se je seja zaključila. 

 
Seja se je zaključila ob 11.55. 
 
Zapisala: 

     

Janja Žerak Vuk, l. r.  
 
 
 

Živa Ledinek, l. r. 
 V. d. prorektorja za študentska vprašanja 
 Univerze v Mariboru 


	ZAPISNIK
	Ad 1. Potrditev dnevnega reda 9. redne seje ŠS UM
	Ad 2. Potrditev zapisnikov 8. redne ter 3. izredne in 4. izredne seje ŠS UM
	Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov
	Ad 4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM
	Ad 5. Poročila predsednikov stalnih delovnih komisij ŠS UM
	Ad 6. Končna poročila KIDŠ za leto 2018
	Ad 7. Predlog razdelitve sredstev po pozivu KIDŠ za leto 2019
	Ad 8. Sprejem Poziva h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za študente
	Ad 9. Realizacija akcijskih načrtov in akcijski načrti za odpravljanje ovir za študente invalide
	Ad 10. Terminski plan sej ŠS UM
	Ad 11. Predlogi in pobude
	Ad 12. Razno

