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ZAPISNIK 

17. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V MARIBORU, 

Z DNE 13. 4. 2022 

(S pričetkom ob 13. uri, v Senatni sobi na Rektoratu UM) 

 

 

Prisotni člani ŠS UM: Andrej Zidarič (FKKT), Luka Strajnar (MF), Liza Škulj (ŠD), Janja Orovič 
(EPF), Nina Brezočnik (PF), Jurij Petek (FGPA), Nika Erjavec (PEF), Klavdija Kastelic (FOV), 
Jakob Škrobar (FNM), Nik Pušnik Bakšič (FL) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM: Karin Lešnik (FERI), Pina Slaček (EPF), Matej Makoter 
Rožmarin (PF), Lucian Kranjc Krstov (FF), Mo Lipovec (FNM), Tjaša Randl (FT) 

Predsedujoča: Nina Kotnik, v.d. prorektorja za študentska vprašanja UM. 

Ostali prisotni: Asja Lešnik (PF), Domen Robič (FERI), Zala Virant (ŠD) Vid Pajer (FERI), Luka 
Golčman (FERI), Laura Lupše (FT), mag. Aleksander Korošec (UM ŠD), mag. Simona Tomažič 
Planinšek (UM ŠD), mag. Maja Kranjc Ružič (UM ŠD), Primož Šajher (UM) 

Prisotni preko videokonference: Živa Ledinek (predstavnica študentov v UO UM), Janja Žerak 
Vuk (UM) 

 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1.  Potrditev dnevnega reda 
2.  Potrditev zapisnikov 
3.  Pregled neizvršenih sklepov 
4.  Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM 
5.  Podelitev naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru 
6.  Podaja mnenja k predlogu dviga stanarin in ostalih storitev na Univerzi v Mariboru 
 študentskih domovih 
7.  Podaja predloga člana iz vrst študentov Komisije za dodiplomski študij Senata UM 
8.  Predlogi in pobude 
9.  Razno 
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AD. 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 17. REDNE SEJE ŠS UM 
 

Nina Kotnik, v.d. prorektorja za študentska vprašanja (v nadaljevanju predsedujoča) uvodoma 
pozdravi navzoče, se jim zahvali za navzočnost in predstavi dnevni red 17. redne seje ŠS UM. 
Predlaga spremembo dnevnega reda z umikom točke 5 - Podelitev naslovov, priznanj in nagrad 
Univerze v Mariboru, zaradi neljubih dogodkov in nepravočasno naloženega gradiva. 
 
Predlog spremembe dnevnega reda:  
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov 
3. Pregled neizvršenih sklepov 
4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM 
5. Podaja mnenja k predlogu dviga stanarin in ostalih storitev na Univerzi v Mariboru 
študentskih domovih 
6. Podaja predloga člana iz vrst študentov Komisije za dodiplomski študij Senata UM 
7. Predlogi in pobude 
8. Razno 
 
Predsedujoča prisotne povabi k razpravi. Ker razprave ni predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

SKLEP 1 

ŠS UM potrdi dnevni red 17. redne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
AD. 2. POTRDITEV ZAPISNIKOV 
 

Predsedujoča pove, da so študentje imeli možnost predhodne seznanitve z zapisniki.  

Objavljena sta bila zapisnika 16. redne seje na kateri je ŠS UM obravnaval možnosti pomoči 
glede na krizo v Ukrajini, seznanitev s poročili o rezultatih študentske ankete, potrditev 
pravilnikov, podaja predlogov za imenovanje nadomestnega člana statutarne komisije UM in 
seznanitev z reševanjem problematike plačljivega višanja ocen. Na 12. izredni seji, pa se je ŠS 
UM predstavil kandidat za rektorja UM – prof. dr. Zdravko Kačič. 

 

Predsedujoča povpraša po morebitnih pripombah zoper zapisnika ter predlaga sprejem 
naslednjega sklepa:: 
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SKLEP 2 

ŠS UM potrdi zapisnik 16. redne seje ŠS UM in 12. izredne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
AD. 3. PREGLED NEIZVRŠENIH SKLEPOV 
 

Pod točko tri se nahaja ustaljena točka pregleda neizvršenih sklepov. Trenutno je v izvrševanju 
en sklep, sklep povezan z nudenjem pomoči ukrajinskim študentom. Vsi predstavniki 
študentov članic še namreč niso posredovali kontaktov študentov, ki bodo na voljo za pomoč 
ukrajinskim študentom. Prisotne, ki to še niso storili predsedujoča pozove, da to storijo v 
najkrajšem možnem času.   

Predsedujoča prisotne povabi k razpravi. Ker razprave ni predlaga 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 
 

Predsedujoča pojasni, da se bodo pod sledečo točko seznanili s poročili sej. Preda besedo 
sekretarki, ki je bila v kontaktu s poročevalci. 

 

KOMISIJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE ZADEVE UM (Živa Šuta):  Osrednji del seje KZRZ je 
bil predlog Pravilnika za mlade raziskovalce, ki bo dan v javno razpravo jutri za 14 dni, nato pa 
poslan še dekanom vseh fakultet. Prorektor je poudaril, da bo potrebno nov Zakon o 
znanstvenoraziskovalni dejavnosti prenesti v podzakonske akte, interne akte univerze in da je 
prvi korak tudi pravilnik za MR. Povedanemu so sledile pripombe članov komisije.  

KOMISIJA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ (Lucija Dežan): 13. aprila 2022 je potekala 24. redna seja. 
Obravnavali so spremembe študijskih programov na FERI UM (sprememba nosilcev na 
študijskem programu 2. stopnje Elektrotehnika) in na FL UM (prerazporeditev kontaktnih ur 
na študijskem programu 2. stopnje Logistika sistemov). Potrdili so doktorske teme kandidatom 
in kandidatkam iz FS, FF, PEF, MF in FNM. Obravnavali so ustreznost projektov po 9. členu 
Pravilnika o doktorskem študiju na UM. Na področju tehnike in naravoslovja se lahko v skladu 
s petim odstavkom 9. člena Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru nadomesti 
eno zahtevano objavo za nosilca učne enote na doktorskem študiju z vodenjem raziskovalnega  
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projekta, ki vključuje elemente znanstveno-raziskovalnega dela s področja učne enote, v 
vrednosti vsaj 30.000 EUR za matično članico v obdobju zadnjih 5 let. Na področju medicine 
se v skladu s petim odstavkom 9. člena Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru 
z vodenjem raziskovalnega projekta, ne more nadomestiti nobene zahtevane objave za nosilca 
učne enote na doktorskem študiju. Za področja družboslovja, humanistike in zdravstvenih ved 
se predlaga, da se besedilo »vodenje industrijskih projektov ali mednarodnih raziskovalnih 
projektov s področja učne enote, izvedeno znotraj matične članice« iz petega odstavka 9. 
člena Pravilnika o doktorskem študiju na UM, razlaga tako, da pojem »industrijski projekti« 
vključuje tudi projekte, ki so bili odplačno izvedeni za domače ali tuje gospodarske ali 
negospodarske subjekte na trgu, v vrednosti vsaj 15.000 EUR brez DDV; aplikativne projekte, 
ki vključujejo elemente znanstvene metodologije, pomembne za področja družboslovja, 
humanistike ali zdravstvenih ved, ali opravljene za državo, pravne osebe javnega prava ali 
mednarodne organizacije, ne glede na odplačnost, če obsegajo vsaj 850 raziskovalnih ur;- 
projekte priprave normativnih podlag, strategij, strokovnih poročil ali evalvacij za državo, 
pravne osebe javnega prava ali mednarodne organizacije, ne glede na odplačnost, če obsegajo 
vsaj 850 raziskovalnih ur; druge raziskovalne projekte, ki vključujejo elemente znanstvene 
metodologije, v obsegu najmanj 15.000 EUR brez DDV. Upoštevajo se projekti za zadnjih pet 
let. Projekti se priznajo, če vključujejo poročilo o izvedbi projekta, evidentirano v sistemu 
COBISS. 

SENAT (Davor Ornik): Seja senata je potekala 29. marca 2022. Potrdili so akcijski načrt FKBV za 
tekoče aktivnosti. Razpravljali so o sredstva za raziskovalno delo, katerega predlog je bil  
potrjen v parlamentu, sledi še usklajevanje za vključitev ukrajinskih raziskovalcev in študentov. 
Razpravljali so o izvedenih izobraževanjih, kjer ugotavljajo da so na daljavo izvedena 
izobraževanja učinkovita in smiselna. Podali so soglasje za nov študijski program Anglistične 
študije FF UM. Obravnavali so splošne akte pravilnika o podelitvi časnih naslovov, nova je 
listina za informacijsko dejavnost za študente. Obravnavali so merila za izvolitev v nazive 
uskladitev z minimalnimi standardi za izvolitev pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic, 
tudi ŠS UM je potrdil pravilnik o obveznem izvodu publikacij UM, s tem se poveča število 
izvodov za enega. Obravnavali so nova habilitacijska področja in sicer inženirsko oblikovanje 
in digitalno izobraževanje. Obravnavali so akreditacija novega študijskega programa 
koordinator informatike FNM UM in spremembe študijskih programov na FERI in MF. 
Obravnavali so akcijski načrt za doktorski študij na vseh članicah UM, poudarek je na 
vključevanju študentov v raziskovalno delo. V diskusiji je bil omenjen razkol med mladimi 
raziskovalci in ne mladimi raziskovalci v financiranju in obvezno usposabljanje iz visokošolske 
didaktike za asistente začetnike tudi iz področja poučevanja študentov s posebnimi potrebami. 
Sledile so potrditve doktorskih tem in soglasja za izvolitev v nazive. 

HABILITACIJSKA KOMISIJA (Laura Lupše): Dne 6. aprila 2022 je potekala 27. redna seja na kateri 
so obravnavali dva predloga za izvolitev redni profesor, en predlog za izvolitev izredni 
profesor, tri izvolitve v naziv docent, ena izvolitev v naziv višji predavatelj oziroma predavatelj 
in ena izvolitev v naziv asistent. 
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KOMISIJA ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ (Luka Golčman): Dne 12. aprila 2022 je potekala 19. redna 
seja Komisije za dodiplomski študij. Na seji so člani obravnavali 6. točk dnevnega reda. Začeli 
so s potrditvijo dnevnega reda in zapisnika prejšnje seje, nato pa nadaljevali s podajo 
pozitivnega mnenja spremembam študijskih programov FERI UM. V okviru tretje točke so 
obravnavali akreditacijo novih učnih enot v okviru kreditno ovrednotene obštudijske 
dejavnosti in podali pozitivno mnenje dvema učnima načrtoma. Nadalje so sprejeli tudi 
spremembe vpisnih pogojev na UN študijskih programih prve stopnje, kjer so po novem 
potrebne natančnejše definicije srednješolskih programov, ki omogočajo vpis na univerzitetne 
programe. Po obsežni debati na predhodni seji, so tudi tokrat govorili in se seznanili z novimi 
informacijami o vključenosti razseljenih oseb iz Ukrajine. V okviru točke razno, pa so se 
seznanili z novo nagrado UM, listino za prispevek k inovacijski dejavnosti, ter z obveznim 
usposabljanjem iz visokošolske didaktike za asistente začetnike. 

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI UM (Matej Makoter Rožmarin): Dne 7. aprila 2022 je 
v dvorani Frana Miklošiča potekala 13. redna seja Komisije za ocenjevanje kakovosti. Na seji 
so se člani komisije najprej seznanili z zapisnikom s prejšnje seje in pregledali uresničene 
sklepe. Nato je sledila seznanitev z dopolnjeno sestavo Komisije za ocenjevanje kakovosti in 
kratka predstavitev novih članov. Nato je predsedujoči nadaljeval z predstavitvijo postopka 
ponovne akreditacije Univerze v Mariboru, pri čemer je povedal, bo postopek zaključen proti 
koncu julija, potem se bo pridobila odločba o akreditaciji, komisija za ocenjevanje kakovosti 
pa bo to potem obravnavala na 1. jesenski seji. Sledile so še predstavitve notranjih 
programskih evalvacij študijskih programov, ki so v teku in predstavitev spremljanja akcijskih 
načrtov po zaključenih notranjih programskih evalvacijah. Člani komisije so se seznanili tudi z 
poročilom o mednarodnem sodelovanju, pri čemer je bil poudarek na Erasmus listini (Erasmus 
charter), kjer je bilo povedano, da se premalo poudarja pomembnost te listine Povedano je 
bilo tudi, da se bo začelo spodbujati zeleno potovanje, tj. v kolikor bodo študenti na Erasmus 
izmenjavo potovali z vlakom, avtobusom, bodo lahko imeli podaljšan čas izmenjave. Na koncu 
je sledilo še poročilo prorektorice za kakovost, kadre in pravne zadeve. 

 

Predsedujoča se zahvali poročevalcem in sekretarki ter  predlaga sprejem naslednjega 
sklepa: 

 

 
SKLEP 4 

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

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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AD. 5. PODAJA MNENJA K PREDLOGU DVIGA STANARIN IN OSTALIH STORITEV NA UNIVERZI 
V MARIBORU ŠTUDENTSKIH DOMOVIH 

Predsedujoča pojasni, da so se prisotnih na e-sejah že lahko predhodno seznanili z gradivom, 
ki nam ga je posredovala uprava ŠD UM. Glede na določbo 2. odst. 271. člena Statuta UM 
morajo namreč Študentski domovi pred obravnavo cenikov na Upravnem odboru predložiti 
še mnenje Študentskega sveta univerze. Danes je na seji tudi vodstvo ŠD UM v sestavi: mag. 
Maja Krajnc Ružič, direktorica, mag. Simona Tomažič Planinšec, tajnik in mag. Aleksander 
Korošec, predstojnik za gospodarske in finančne zadeve. Predsedujoča preda besedo 
direktorici in jo povabi k predstavitvi gradiva. 

Direktorica mag. Maja Krajnc Ružič predstavi gradivo. Pove, da se na Univerzi v Mariboru 
Študentskih domovih že vrsto let srečujejo z vedno višjimi stroški, na osnovi katerih se 
izračunava cena bivanja. Zadnji dve leti je najprej epidemija Covid otežila poslovanje in 
povzročila velik izpad prihodkov, v zadnjem času pa se srečujejo tudi z bistvenim dvigom cen 
energentov. To je razlog, da so bili primorani podati predlog za zvišanje cen stanarin, kot so 
predstavljeni v gradivu. Nadalje pove, da so v času epidemije bili študentski domovi zaprti 
osem mesecev, s čimer niso dobili povrnjenih stanarin, ampak le osnovne stroške. Nadaljuje, 
da je dvig cen na osnovi izračuna dviga cen energentov. Do sedaj niso ustavljali investicijskih 
in vzdrževalnih del, ker bi to pomenilo velik padec kakovosti bivanja, vendar bo v kolikor 
stroškov ne bodo mogli pokriti, potrebno ustavili investicijska in vzdrževalna dela. Menijo, da 
je podpora države prenizka, t.j. 21,50€ subvencije na študenta. Mnenja so, da bi država 
morala bolj pomagati, zato so tudi na ministrstvo skupaj z ŠSLJ, ŠDP, Skupnostjo ŠD, ŠOS in 
ostalimi ŠD že naslovili poziv za zvišanje subvencije, vendar uradnega odgovora še niso 
prejeli. Direktorica mag. Maja Krajnc Ružič preda besedo mag. Aleksandru Korošcu, 
predstojniku za gospodarske in finančne zadeve. , ki predstavi gradivo. 

Predsedujoča se zahvali za predstavitev in prisotne pozove k razpravi. 

Luka Strajnar (MF) pove, da na eni strani slišimo dejstvo, da država še ni podala odgovora 
povezanega z subvencijami, hkrati pa v  poletnih mesecih ni stroškov za ogrevanje, zato ga 
zanima zakaj bi bilo potrebno dvigniti stanarine ravno zdaj in  zakaj ne bi počakali, da država 
to reši do jeseni.  

mag. Aleksander Korošec, odgovori, da je v tabeli 2 v gradivu pojasnjeno, da se strošek 
ogrevanja praktično ni povišal v tem trenutku. Ti stroški so z naslova porabe vode in pa 
električne energije, ki se je trikratno dvignila. To vpliva že od meseca januarja naprej. Hkrati 
doda, da študentski domovi poleti niso prazni. Poudari, da ne morejo čakati na mnenje 
ministrstva. Doda, da so ŠD sicer javni zavod znotraj UM, vendar ne prejemajo nobene oblike 
sredstev iz proračuna, ampak se izključno financirajo iz prejetih najemnin. 

Živa Ledinek (MF) postavi vprašanje vezano na sklep, ki ga je UO sprejel na seji septembra 
lani, in pove, da je UO pooblastil ŠD, da vsako leto uskladijo cene stanarin z letno stopnjo 
inflacije, kar se zgodi 1. oktobra, kjer se v izračun vzame obdobje od avgusta prejšnjega leta  
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do julija tekočega leta. Povpraša, če lahko torej v vsakem primeru pričakujejo usklajevanje 
stanarin v jesenskih mesecih.  

mag. Aleksander Korošec, pojasni, da morajo pridobiti sredstva za normalno delovanje, saj 
imajo že od januarja primanjkljaj dohodkov. Predlog, ki ga bodo podali z oktobrom na UM je, 
da po šestih mesecih naredijo nove preračune in nato usklajujejo. Trenutno imajo pogodbo 
za vse domove s podjetjem Petrol, ki je veljavna za 3 mesece, kaj se bo zgodilo po treh 
mesecih ne vedo, meni pa, da cene zagotovo ne bodo padale.  

Živa Ledinek (MF) postavi vprašanje o tem kakšne bi bile posledice, če v vmesnem času 
prejmejo odgovor ministrstva, ki bi potrdil povišanje subvencije. 

Direktorica mag. Maja Krajnc Ružič pojasni, da bi nato pripravili preračun in znižali stanarine.  

Mag. Simona Tomažič Planinšec doda, da je primanjkljaj tolikšen, da bi se morale subvencije 
dvigniti za 100%, da bi primanjkljaj pokrili, kar pa je nemogoče pričakovati. 

Matej Makoter Rožmarin (PF) doda, da so omenili, da v kolikor ŠS UM ne poda soglasja, da 
se bodo ustavile investicije, ki so bistvene za kvaliteto bivanja. Prosi za pojasnilo kaj to 
konkretno pomeni. 

Mag. Simona Tomažič Planinšec doda, da so konkretna investicijska vzdrževalna dela redno 
menjavanje jogijev, na dodatne želje dodajo hladilnike, da oskrbujejo z pleskarskimi deli in 
podobno. 

mag. Aleksander Korošec, pojasni, da je bil pred dvema dnevoma objavljen članek v časopisu, 
da se bo strošek energentov povišal za 20%, strošek energije pa se je že povišal za 300%. 
Najemnine študentov v proračun prinašajo več kot 75% denarja. 

Laura Lupše (FT) vpraša ali lahko poda uprava ŠD zagotovilo, da se bodo stanarine kasneje, 
po normalizaciji cen energentov, znižale in, da ne bo kasneje ta višek prihodka od najemnin 
šel drugam. 

Mag. Maja Krajnc Ružič pojasni, da so zapisali, da bodo po šestih mesecih naredili ponovni 
preračun in ga uskladili s potrebami. Še enkrat pojasni, da njihov interes ni nepotrebno 
obremenjevanje študentov..  

Mag. Simona Tomažič Planinšec doda, da že šest let niso zviševali stanarin. 

mag. Aleksander Korošec doda, da imajo kolegi študentje, ki bivajo pri privatnih ponudnikih 
ceno sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je najemnina, drugi del pa je iz obratovalnih stroškov. 
Ti študentje so že občutili podražitev. 

Laura Lupše (FT) doda, da študentje FT ne bivajo v ŠD v Mariboru, saj so dislocirana enota in  
da se stanarine v stanovanjih, ki jih ima v najemu fakulteta niso dvignile in tudi niso govorili 
o povišanjih. 
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Predsedujoča pove, da je predlog sicer podprl ŠSS ŠD, vendar so se nanjo pred kratkim obrnili 
študentje, ki so izrazili nesoglasje glede dviga stanarin, saj so že tako ekonomsko zelo 
ogroženi.  

Mag. Maja Krajnc Ružič pove, da teh informacij nima. 

Živa Ledinek (MF) pove, da upoštevajoč sklep UO in ob potrditvi predloga, ki se ga danes 
obravnava na seji, bo ŠSUM pristal na dvojno višanje cena stanarin v enem letu s čimer se 
sama ne strinja, predvsem zato, ker je ta predlog prispel preden se je dokončno poizvedelo 
o možnostih pokrivanja finančnega primanjkljaja iz alternativnih virov. Dejstvo je, da je ŠD 
ugodnejša izbira od izbire stanovanja pri zasebnih lastnikih in v njem bivajo študentje, ki 
prihajajo iz socialno ogroženih okolij, zato je potreben tehten razmislek pri takšnem dvigu 
stanarin.  

Mag. Maja Krajnc Ružič pojasni, da so poslali poziv na ministrstvo in da uradnega odgovora 
še niso prejeli, vendar so jih neuradno opozorili na 30. člen pravilnika o subvencioniranem 
bivanju študentov, ki govori o tem, da subvencija znaša najmanj 30% povprečne mesečne 
cene bivanja in se zagotavlja največ do 12 mesecev na leto in se za vsako študijsko leto na 
novo preračuna. Kar pomeni, da če vsi ŠD zvišajo cene, se zviša tudi subvencija. Če pa se cene 
ne zvišajo, se ne zvišajo niti subvencije. 

Luka Strajnar (MF) meni, da je smiselno iskati sistemsko rešitev za vse ŠD in da se ne sprejema 
hitrih podražitev samo za ŠD UM. Poudari, da se strinja z vsem, kar je predhodno že povedala 
Živa Ledinek. 

Liza Škulj (ŠD) pove, da so bili predstavniki v ŠS ŠD izvoljeni predstavniki in predstavljajo glas 
študentov. Pojasni, da je ŠSS ŠD  soglasno sprejel sklep o zviševanju stanarin, saj s tem želijo 
pomagati študentom in so mnenja, da je to edina rešitev za ohranitev standarda v ŠD (doda, 
da jih v primeru ne dviga stanarin skrbi kako bo z izvedbo vzdrževalnih del).  

Nomi Hrast (EPF) poziva, da se usklajevanje zgodi, kakor je določeno enkrat letno v jeseni in 
v kolikor je to res potrebno. 

Klavdija Kastelic (FOV) vpraša na kakšen način je ŠSS ŠD zbiral mnenja študentov glede 
predloga višanja stanarin. 

Zala Virant (ŠD) pojasni, da niso pridobivali mnenj s kakšno anketo ali čim podobnim, ampak 
se je vsak predstavnik pogovoril po svojem ŠD, kjer so prejeli razumevajoč odziv. Govorili so 
tudi o dobrodelnih akcijah za najšibkejše, ki bi jih organizirali skupaj s ŠOUM.  

Luka Strajnar (MF) doda, da se je do zdaj že slišalo veliko različnih mnenje, zato bi rad samo 
na kratko povzel povedano. Ponovno predlaga naj sprva podajo vsi ŠD poziv vladi, ne pa da 
primarno finančno obremenjujejo študente.  
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Mag. Maja Krajnc Ružič pojasni, da se bo oktobra usklajevalo inflacijo in da obravnava 
inflacije oktobra ne zajema tega problema s katerim so soočeni sedaj. Že od oktobra so v 
stiski, saj plačujejo višje zneske. Za najšibkejše pa se vsako leto povežejo tudi s ŠOUM. 

Laura Lupše (FT) doda, da se tudi njej zdi neustrezno, da trenutno govorimo o dvigu in 
oktobra ponovno. 

Andrej Zidarič (FKKT) poudari, da ni smiselno, da je ŠD UM prvi, ki zvišuje cene med vsemi 
ŠD. Poziva, da se uskladijo z vsemi ŠD. 

Mag. Simona Tomažič Planinšec pojasni, da povprečne cene stanarin niso enake v Ljubljani 
in Primorskem, kot v Mariboru. Poleg tega Ljubljana drugače obračunava stanarine, kjer 
dodatno zaračunavanju varovanje škode ipd. 

Nina Brezočnik (PF) vpraša, zakaj se že ob prvem zvišanju cen oziroma ob prvotnem 
zaznavanju problema niso obrnili na različne institucije za pomoč in zakaj se je s problematiko 
čakalo do tega trenutka. 

Mag. Maja Krajnc Ružič pojasni, da so v mesecu oktobru problematiko naslovili s spremembo 
cenika in usklajevanja z inflacijo saj so menili, da bo to dovolj. Niso predvideli, da bo dvig cen 
300%. 

Mag. Simona Tomažič Planinšec doda, da so tedensko v stiku z ministrstvom z namenom, da 
rešijo problematiko. 

Andrej Zidarič (FKKT) vpraša po informaciji, kdaj postanejo ŠD UM plačilno nesposobni, v 
kolikor se stanarine ne dvignejo. Dodatno ga je zanimalo kaj se zgodi v kolikor ŠS UM ne poda 
pozitivnega mnenja k predlogu. 

Mag. Maja Krajnc Ružič pojasni, da mnenje ŠS UM ni obvezujoče za UO ter, da trenutno ne 
more pojasniti kdaj bi postali plačilno nesposobni.  

 

Predsedujoča se zahvali za razpravo ter vodstvu uprave ŠD UM za predstavitev. 

 

** Vodstvo ŠD UM zapusti sejo ob 14.25.** 

Predsedujoča povpraša, če bi še kdo rad karkoli povedal ter doda, da iskreno upa, da se v 
razpravi nihče ni počutil napadenega. Doda, da je potrebno razumeti, da gre za kočljivo 
tematiko, zato je razumljivo, da je bila razprava rahlo burna. Ob tem se vsem zahvali za 
konstruktivno debato in izražene pomisleke. Na kratko povzame vse že predhodno povedano 
ter za konec doda, da se zaveda, da je sedaj na ŠS UM težka odločitev . 
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Predsedujoča, da na glasovanje naslednje sklepe. 

 

SKLEP 5.1.  
Študentski svet Univerze v Mariboru poda pozitivno mnenje k predlogu dviga stanarin 

in ostalih storitev na Univerzi v Mariboru študentskih domovih. 

Za sklep je glasovalo 13 PROTI, 0 VZDRŽANIH in 1 ZA. 

 

SKLEP 5.2. 

Študentski svet Univerze v Mariboru poda negativno mnenje k predlogu dviga stanarin 
in ostalih storitev na Univerzi v Mariboru študentskih domovih. 

Sklep je bil sprejet s 13 ZA, 0 VZDRŽANIH in 1 PROTI. 

 

AD. 6. PODAJA PREDLOGA ČLANA IZ VRST ŠTUDENTOV KOMISIJE ZA DODIPLOMSKI 
ŠTUDIJ SENATA UM 

Predsedujoča pojasni, da je sekretarka 8. aprila 2022 poslala Poziv za kandidiranje za člana 
Komisije za dodiplomski študij Univerze v Mariboru, saj mora ŠS UM zaradi odstopa člana 
predlagati novega člana v omenjeno komisijo za mandatno dobo do 30. septembra 2023.  

Predsedujoča pojasni, da Komisija za dodiplomski študij obravnava dodiplomske študijske 
programe, razpis za vpis v dodiplomske študijske programe, študijski koledar, študijski in 
izpitni režim in druga vprašanja s področja visokošolskega izobraževanja, predvsem 
dodiplomskega študija in daje Senatu univerze predloge in mnenja. Komisijo za dodiplomski 
študij sestavljajo pristojni prorektor in prodekani, zadolženi za dodiplomski študij oziroma 
študijske zadeve, ter najmanj ena petina študentov, ki jih na predlog Študentskega sveta 
univerze imenuje Senat univerze. 

V roku sta bili oddani dve popolni kandidaturi s strani Vasilke Saklamaeve in Vida Pajerja. V 
vmesnem času je Vasilka Saklamaeva podala odstop od kandidature, zato je veljavna le 
kandidatura Vida Pajerja.  

Predsedujoča povabi Vida Pajerja, da se predstavi. 

Vid Pajer (FERI) pove, da je študent študijskega programa medijskih komunikacij na FERI UM. 
Ob študiju je tudi podsekretar oddelka za univerzitetno politiko in izobraževanje na ŠOUM. V 
prostem času pa pleše folkloro in igra harmoniko. 
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Predsedujoča se zahvali za predstavitev in prisotne povabi k razpravi. Ker razprave ni da na 
glasovanje naslednja sklepa: 

SKLEP 6.1 

ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Karin Lešnik z mesta člana Komisije za dodiplomski 
študij Senata Univerze v Mariboru. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

SKLEP 6.2. 

ŠS UM za člana Komisije za dodiplomski študij Senata Univerze v Mariboru  iz vrst 
študentov predlaga Vida Pajerja, do konca mandatnega obdobja tj. do 30. 9. 2023. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD. 7 PREDLOGI IN POBUDE 
Pod točko predlogi in pobude ni bilo razprave. 

 

AD. 8 RAZNO 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja se konča ob 14.45.  
 
 

 

Klavdija Kastelic, l. r. Nina Kotnik, l. r. 

Sekretarka študentskega sveta                                          v. d. prorektorja za študentska vprašanja 

Univerze v Mariboru  Univerze v Maribor 
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