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Maribor, 10. 10. 2019 

 

ZAPISNIK 

14. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 

z dne 10. 10. 2019 

(Senatna soba rektorata Univerze v Mariboru, s pričetkom ob 13:00) 

 

 

Prisotni člani ŠS UM (6/17): Davor Ornik (FERI), Eva Gider (FKKT), Luka Oblak (MF), Pia Mernik (FGPA), 
Lara Šimon (PEF), Nina Lah (FNM) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM (4/16): Anja Urek (ŠD), Blaž Kalšek (FS), Nina Kotnik (PF), Klemen 
Srpčič (FE) 

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

Ostali prisotni: Vito Vodenik (FOV), Janja Žerak Vuk (UM), Jan Jezeršek (MF), Teja Štrukelj (PF) 

 
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 14. redne seje ŠS UM 
Predsedujoča je vse prisotne pozdravila in vprašala ali ima kdo izmed navzočih kakšno pripombo na 
dnevni red in ker pripomb ni bilo, predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

 

Sklep 1 

ŠS UM potrdi dnevni red 14. redne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2. Potrditev zapisnikov 12. redne ter 13. redne seje ŠS UM 
Predsedujoča je povedala, da sta zapisnika objavljena v gradivu in povprašala prisotne, če imajo kakšno 
pripombo na zapisnika in ker pripomb ni bilo, je predlagala sprejetje sledečega sklepa 

 

Sklep 2 

ŠS UM potrdi zapisnika 12. redne ter 13. redne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov 
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Predsedujoča je povedala, da neizvršenih sklepov ni. Povedala je, da je bil sklep o promocijski trgovini 
UM na pobudo članice FF posredovan na rektorat in še čaka odgovor. Predlog prodekanice FZV o plačilu 
študentov na praksi 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 povedala, da je član UO odsoten, zato je besedo predala članu MF, ki se je udeležil 
seje Senata UM. Poročal je, da je potrjen program Dentalna medicina na MF ter, da je študijski program 
aplikativna farmakologija v procesu potrjevanja. Dopolnila ga je članica ŠD, da je rektor razložil in se 
opredelil do stanja v medijih glede izplačil profesorjev 

Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve se je seznanila s poročilom o nabavi raziskovalne opreme 
in s prijavo novega infrastrukturnega programa, ki naj bi enakomerno zadostil vsem članicam UM.  

Poročilo za Habilitacijsko komisijo je predala prodekanica PF. Obravnavali so 4 izvolitve v naziv 
profesor, nekaj izvolitev v naziv docent in asistent. Opazili so, da pri velikem številu kandidatov 
študentsko mnenje ni bilo podano.  

Poročilo za Komisijo za kakovost UM bo predstavljeno na naslednji seji, ostale komisije pa še niso  
zasedale, zato je predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega 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 
Predsedujoča je povzela poročilo za stalno delovno komisijo za obštudijske zadeve. Jezikovni tečaji se 
bodo izvedli v enakem obsegu kot do sedaj, z dodatkom turščine na pobudo turške ambasade. Komisija 
za socialne zadeve se je septembra ukvarjala z organizacijo krvodajalskih akcij in zagotavljanjem 
ponudnikov toplih obrokov za krvodajalce. Za besedo je prosila članica ŠD s predlogom, da se 
povežemo z radijem Maribor za namen promocije. Komisija za kakovost Študentskega sveta UM je  
pripravila gradivo za predlog pravilnika o študentski anketi. 

Po končanem poročilu je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

 

Sklep 5 

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

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 6. Imenovanje študentskih predstavnikov 
Predsedujoča je pojasnila pomen Sveta doktorske šole in naloge, ki jih njegovi člani opravljajo. 
Povedala je, da je vesela, da smo prejeli toliko kandidatur. Predlagala je, da glasujemo z dvigom rok. S 
tem so se strinjali vsi člani Študentskega sveta Univerze v Mariboru. Člani Študentskega sveta so 
soglasno podprli študenta Marcela Toplerja. Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

 

Sklep 6 

ŠS UM za člana Sveta doktorske šole iz vrst študentov predlaga Marcela Toplerja. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 7. Terminski plan sej ŠS UM za študijsko leto 2019/2020 
Predsedujoča predstavi terminski plan sej in vpraša po mnenjih. Nadomestna članica PF vpraša , če bi 
bilo možno, da bi ŠS zasedal kasneje v popoldanskih urah. Predsedujoča odgovori da to ni možno, saj 
imamo podporo strokovnih sodelavcev do 15.00 popoldne, do kadar traja njun delavni čas. Ker ni bilo 
drugih pripomb je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

 
Sklep 7  

ŠS UM sprejme terminski plan sej ŠS UM za študijsko leto 2019/2020. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

Ad 8. Rebalans finančnega načrta ŠS UM 
Predsedujoča je predstavila postavke v rebalansu finančnega računa in predstavila novosti in 
spremembe. Razložila je, da je predvideno, da bomo prihranili približno 17 tisoč evrov, s čimer bo ŠS 
pokril manjko lanskega leta. Vprašala je po mnenjih in predlogih in ker jih ni bilo, je predlagala sprejetje 
naslednjega sklepa 
 
Sklep 8 

ŠS UM potrdi predlog rebalansa finančnega načrta ŠS UM, kot je razviden iz priloge 
FN_Rebalans_ŠSUM_okt19. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 9. Predlogi in pobude 

Članica ŠD je povedala, da jo je kontaktiral avtobusni prevoznik z idejo, da bi subvencioniran javni 
promet veljal cel september, ne bi pa veljal od 15. julija do 15. avgusta, kakor velja zdaj. Vprašanje bi 
bilo smiselno predstavit na kolegiju rektorja. Predsedujoča je predlagala, da se bo pozanimala in 
ustrezno preučila situacijo ter bo na naslednji seji poročala o napredku. 

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa 
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Sklep 9 

ŠS UM pooblasti v. d. prorektorja za študentska vprašanja, da kolegiju rektorja predstavi 
problematiko sistema IJPP in predloge za rešitve. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

Ad 10. Razno 
Predsedujoča je povedala, da se moramo seznanit z odstopno izjavo Lucije Dežan. Luciji se je zahvalila 
za zgledno delo in predlagala sprejetje naslednjega sklepa 
 
Sklep 10.1 

ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Lucije Dežan z mesta predsednice stalne delovne komisije za 
študijske zadeve. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Predsedujoča je povedala, da je mesto, ki ga je zapustila Lucija izredno pomembno za delovanje 
Študentskega sveta in naprosila prisotne naj dobro razmislijo o njenem nasledniku. Za besedo je prosila 
prodekanica PF, ki je povedala, da je sama že dlje časa nameravala sodelovati v komisiji za študijske 
zadeve, ter da je za delo motivirana in zelo navdušena. Člane Študentskega sveta je seznanila s svojo 
namero o kandidiranju na prosto mesto. Besedo je povzela predsedujoča, ki je povedala, da je 
predsednik stalne delovne komisije za študijske zadeve že dvakrat zaporedno bil član ŠS, kar je edino 
smiselno, saj sodeluje s člani ŠS in deluje v prid in interes ŠS, zato je predlagal, da ŠS na dnevni red 
doda sklep s katerim bi prodekanico PF imenoval za predsednico stalne delovne komisije za študijske 
zadeve.  
 
Sklep 10.2 

ŠS UM imenuje za predsednico stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM Tejo Štrukelj. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Predsedujoča je Teji Štrukelj čestitala za imenovanje in napovedala še zadnji sklep. Povedala je, da je 
RCUM poslal poročilo o realizaciji projektov, s katerim se moramo seznanit. Predlagala je sprejetje 
naslednjega sklepa. 
 

Sklep 10.2 

ŠS UM se seznani s poročilom RCUM o realizaciji projektov. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Predsedujoča se je prisotnim zahvalila za prisotnost na seji in zaključila sejo. 
 
Seja se zaključi ob 10:45. 
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Zapisal: Jan Jezeršek, 
V. d. sekretarja ŠS UM 


