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Maribor, 18. 2. 2020 

 

ZAPISNIK 

18. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 

z dne 11. 2. 2020 

(Južni stolp Rektorata Univerze v Mariboru, s pričetkom ob 11:00) 

 

 

Prisotni člani ŠS UM (7/17): Eva Gider (FKKT), Pina Grabar (ŠD), Nomi Hrast (EPF), Jure Deželak (FZV), 
Marina Đorđeski (FOV), Isidora Vulić (FVV), Samo Kumperščak (FL) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM (5/16): Lara Flogie (MF), Blaž Kalšek (FS), Valentina Bažika (PEF), 
Jakob Razdevšek (FNM), Klemen Srpčič (FE) 

Predsedujoča: Teja Štrukelj, Prorektorica za študentska vprašanja UM 

Ostali prisotni: Jan Jezeršek (MF), Laura Lupše (FT), Tea Unger (PF), Ines Pucko (FS), Domen Robič 
(FERI), Neja Trontel (FNM), Iva Jajčevič (MF), Boštjan Kohne (UM), Izidor Golob (UM), Vito Vodenik 
(FOV) 

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 18. redne seje ŠS UM 
Predsedujoča je uvodoma pozdravila vse navzoče. Povprašala je po pripombah zoper dnevni red in ker 
jih ni bilo je predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

Sklep 1 

ŠS UM potrdi dnevni red 18. redne seje ŠS UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2. Potrditev zapisnika 17. redne seje ŠS UM 
Predsedujoča je vprašala glede pripomb ali pritožb zoper zapisnika. Povedala je, da pisnih pripomb 
nismo prejeli. Ker ustne pritožbe niso bile izražene je predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

Sklep 2 

ŠS UM potrdi zapisnik 17. redne seje ŠS UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov 
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Predsedujoča je povedala, da ŠS UM čaka odgovor ministrstva za izobraževanje glede praktičnega 
pouka, na problematiko katerega je opozorila takratna prodekanja FZV.  

Predsedujoča 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 poročala za vse organe in komisije, saj drugih članov ni bilo prisotnih.  

Po predanih poročilih je navzoče vprašala po komentarjih in, ker jih ni bilo, 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. Poročilo RCUM 
S poročilom RCUM je pričel vodja RCUM, ki je povedal, da so dokopili 38 dostopovnih točke in ustvarili 
aplikacijo za dostop do urnikov, ki bo pričela delovati predvidoma s pričetkom letnega semestra. Cilj 
aplikacije je bil poenotenje urnikov znotraj UM, zato so se predstavniki RCUM sestali z zaposlenimi na 
referatih članic, kjer so uskladili podatke.  

Praktično predstavitev je demonstriral eden izmed zaposlenih v Centru za informacijske sisteme.  
Poročal je, da je dostop do aplikacije mogoč z digitalno identiteto študenta in demonstriral uporabniško 
izkušnjo. Omenil je možnost prikazovanja novic iz fakultete posameznika in ŠS UM. Prikazal je uporabo 
tedenskega in dnevnega prikaza urnika ter terminsko prikazovanje izpitnih rokov. Povedal je, da je 
aplikacija zlahka dogradljiva, zato RCUM naproša za povratno informacijo študentov. 

*11:20 – Pride nadomestna članica MF 

Prodekan FOV je vprašal, če je možen prikaz tudi obštudijskih dogodkov. Predstavnik RCUM je 
odgovori, da je problem z viri podatkov, a vsekakor delajo na tem, da se bo dalo aplikacijo uporabljati 
tudi za obštudijske dejavnosti. 

Prodekan FOV je vprašal kdo vpisuje podatke v aplikacijo. Predstavnik RCUM je odgovoril, da referati 
posameznih fakultet, prijavnice na izpit pa se vnesejo iz sistema AIPS.  

Prodekan FZV je vprašal če je možno lastnoročno vpisati izpitne roke v aplikacijo. Predstavnik RCUM je 
odgovoril da to ni mogoče, lahko pa se prilagodi aplikacijo, da se prikazujejo vsi odprti izpitni roki, in 
ne le tisti, na katere se je študent prijavil. 

Nadomestni član FNM je poudaril, da ni namen aplikacije, da se uporablja kot koledar temveč le za lažji 
pregled nad urniki. 
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Članica EPF je vprašala če te aplikacija opozori pred prihajajočim dogodkom kot »notification«. 
Predstavnik RCUM je odgovoril, da to v tem trenutku še ni možno, a lahko prilagodijo aplikacijo v to 
smer.  

Prisotne je zanimalo, če obstaja direktna povezava med aplikacijo in AIPS-om v smislu, da se lahko prek 
aplikacije prijaviš na izpit. Predstavnik RCUM je odgovoril, da te opcije aplikacija ne ponuja, lahko pa 
se naredi bližnjica, ki te pripelje do prijave na izpit na portalu AIPS.  

Nadomestni član FNM je vprašal če je možno individualno filtrirat novice na aplikaciji. Predstavnik 
RCUM je odgovoril, da to ni mogoče, saj bi morali stvaritelji novic novice označiti s kategorizatorji po 
katerih bi si lahko posameznik filtriral novice.  

Prodekan FERI je vprašal kaj vse spada v postavko vzdrževanja dostopovnih točk. Vodja RCUM je 
odgovoril, da so s tem zneskom nadgradili software posameznih dostopovnih točk, kar se je zaključilo 
v novembru. 

Prodekan FOV je vprašal zakaj moramo dostopovne točke financirat sami  in ne ARNES. Vodja RCUM 
je odgovoril, da ARNES financira le na nivoju osnovnih in srednjih šol. 

Predsedujoča je vprašala po dodatnih mnenjih in komentarjih in ker jih ni bilo je predlagala sprejetje 
naslednjega sklepa. 

Sklep 5 

ŠS UM se seznani s poročilom RCUM o realizaciji nadgradenj IT sistema in storitev do konca 
koledarskega leta 2019. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 6. Nagrade Univerze v Mariboru študentom 
Predsedujoča je povedala, da je pod to točko predlaganih kar nekaj sklepov. Prisotnim je razložila 
namen Nagrad UM študentom in pojasnila, da moramo za namene odpiranja kandidatur za Nagrade 
UM študentom imenovati tročlansko komisijo. Prav tako moramo imenovati volilno komisijo za sejo, 
ki bo izvedla volitve članov v Komisijo za podelitev nazivov, priznanj in nagrad iz vrst študentov. Prav 
tako je poudarila, da moramo potrditi besedilo razpisa. Predlagala je sprejetje naslednjih sklepov 

 

 

Sklep 6.1 

ŠS UM sprejme Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne in 
kulturne dosežke ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 6.2 

ŠS UM za potrebe Poziva h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za študente imenuje 
Komisijo za odpiranje vlog v naslednji sestavi: Tim Diaci, Tea Unger in Nina Lah. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Sklep 6.3 

ŠS UM za potrebe izvedbe volitev članov Komisije za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad 
UM imenuje volilno komisijo v naslednji sestavi: Jureta Deželaka za predsednika in Isidoro Vulić ter 
Jakoba Razdevška za člana. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Med potekom volitev je predsedujoča vse prisotne povabila na osvežitev ob kavi in jabolčnem soku. 
Po zaključku dela volilne komisije je predsednik volilne komisije oznanil rezultate glasovanja. Poročal 
je, da je volilna komisija prejela 20 glasovnic za volitve. Ugotovili so, da ima volilno pravico 13 članov 
ŠS UM in da jih je volilo ravno toliko. Oddanih je bilo 13 glasovnic, ki so bile veljavne. Neveljavnih 
glasovnic ni bilo. Vsi kandidati so prejeli 13 glasov, zato so vsi izvoljeni v Komisijo za podelitev nazivov, 
priznanj in nagrad. 

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

 

Sklep 6.4 

ŠS UM izvoli Domna Robiča, Nino Lah, Blaža Kalška, Jana Jezerška in Pino Grabar za člane Komisije 
za podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM za mandatno dobo od 11. 2. 2020 do 10. 2. 2022. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad 7. Imenovanje člana KIDŠ 
Predsedujoča je povedala, da je točka 7 ostala na dnevnem redu, čeprav nismo uspeli pridobiti 
zainteresiranega člana za KIDŠ. Prisotne je vprašala, če je kdo izmed njih zainteresiran za delo v KIDŠ. 
Pojasnila je, da komisija funkcionira nemoteno, in da se bo sestava KIDŠ menjavala z novim sestavom 
ŠS UM, t.j. z aprilom 2020. 

Predlagala je, da se prestavimo na naslednjo točko. 

Ad 8. Spremembe in dopolnitve Statuta UM 
Predsedujoča je povedala, da je v gradivu naložen dopis o volitvah dekana MF UM. Priložen je bil 
predlog sprememb in dopolnitev Statuta MF. Na tej točki je Statutarna komisija podrobno razpravljala, 
celotna zadeva pa se bo premaknila še naprej na Senat UM in UO UM.  

Predlagala je sprejetje naslednjega sklepa 

 

Sklep 8 

ŠS UM soglaša s Predlogom sprememb in dopolnitev Statuta UM, z dne 5. 2. 2020. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 9. Akcijski načrti 
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Predsedujoča je povedala, da je predsednik KOK ŠS UM pripravil pregled načrtov za odpravljanje ovir 
za študente invalide članic UM za letošnje leto in pregled za lansko leto. 

Prodekan FOV je vprašal čemu je potrebno oddajanje teh poročil. Predsedujoča mu je odgovorila, da 
je smiselno, saj se s tem preverja ustreznost prilagoditev študentom invalidom, poleg tega pa je 
določeno s pravilnikom. 

Predlagala je sprejetje naslednjega sklepa 

 

Sklep 9 

ŠS UM se seznani z realizacijo akcijskih načrtov za odpravljanje ovir za študente invalide članic UM v 
študijskem letu 2018/2019 in s pripravljenimi akcijskimi načrti za odpravljanje ovir za študente 
invalide članic UM v študijskem letu 2019/2020. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 10. Poročilo o interesni dejavnosti študentov 
Predsedujoča je povedala, da UM vsako leto pripravi poročilo katerega del se tiče tudi študentov. 
Vključuje predvsem projektno delo in dosežene cilje.  

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

 

Sklep 10 

ŠS UM potrdi poročilo o interesni dejavnosti študentov za leto 2019, kot je razvidno iz priloge 
Poslovno poročilo UM 2019_Interesna dejavnost študentov (ŠS). 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad 11. Predlogi in pobude 
Predsedujoča je prisotne vprašala po predlogih in pobudah in ker jih ni bilo, je predlagala, da se 
prestavimo na naslednjo točko. 

 
Ad 12. Razno 
Predsedujoča je besedo predala V. d. sekretarja Študentskega sveta Univerze v Mariboru. Ta je 
povedal, da se pod to točko podaja mnenje na razpis o sofinanciranju študentov na športnih 
tekmovanjih. Povedal je, da se vsakoletno večje vsote denarja namenjene za ta razpis ne pokoristijo, 
in predstavil statistiko porabljanja sredstev za zadnje dve leti. Povedal je, da ta razpis doseže le manjše 
število študentov, zato se mu zdi smiselno, da se razpis ukine ali spremeni. Predlagal je, da se del 
sredstev iz razpisa prerazporedi za financiranje Univerzitetne športne lige za prvaka UM, v kateri 
sodeluje ogromno število študentov, poleg tega pa pripomore še k medsebojni povezanosti članic in 
univerzitetne pripadnosti. 

*12:15 - Predsedujoča je zaradi nujnega intervjuja za krajši čas prekinila sejo.  

*12:30 – Predsedujoča se vrne na sejo. 
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Predsedujoča se je opravičila za svoj izostanek in prisotne vprašala, če je točka Razno in njen sklep 
jasen in ker ni bilo oporekanja je predlagala sprejetje naslednjega sklepa 
 
 

Sklep 12 

ŠS UM ugotovi, da sofinanciranje stroškov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na športnih 
tekmovanjih ni učinkovito, zato predlaga Odboru za šport, da se del sredstev iz Razpisa za 
sofinanciranje stroškov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na športnih tekmovanjih v letu 
2020 nameni za izvedbo Univerzitetne športne lige za prvaka Univerze v Mariboru. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
Predsedujoča se je prisotnim zahvalila za prisotnost na seji in zaključila sejo. 
 
Seja se zaključi ob 12:38. 
 
 
Zapisal: Jan Jezeršek, 
V. d. sekretarja ŠS UM 


