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ZAPISNIK
11. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 31. 1. 2018
Prisotni člani ŠS UM: Žan Dreisibner (FZV), Gregor Bratina (FL), Sara Gojkošek (FT)
Nadomestni člani ŠS UM: Vita Petek Regoršek (FKKT), Minea Šućur (MF), Monika Strauss (EPF), Jure Pirc
(PF), Lara Dular (FVV), Lučka Goričan (FF), Jakob Razdevšek (FNM)
Predsedujoča ŠS UM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Tina Pivec (FF)
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 11. izredne seje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane člane ŠS UM in preverila sklepčnost ter ugotovila, da je seja sklepčna.
Pod točko »Potrditev dnevnega reda 11. izredne seje ŠS UM« je predsedujoča povedala, da je v vabilu in
gradivu razviden dnevni red 11. izredne seje ŠS UM, ki bi ga razširili za točki Letno poročilo o delu ŠS UM
za leto 2017 in Razno.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda 11. izredne seje ŠS UM
2. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu
3. Podaja mnenja k Ceniku stanarin, parkiranja in ostalih storitev Študentskih domov UM
4. Letno poročilo o delu ŠS UM za leto 2017
5. Razno
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 11. izredne seje ŠS UM, razširjen za točki Letno poročilo o delu ŠS UM za leto
2017 in Razno.
Sklep je bil soglasno sprejet.
www.ssum.um.si | studentskisvet@um.si | T +386 2 23 55 345 | TRR: SI56 0110 0603 0709 059| ID: SI71674705

Ad 2.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu

Pod točko »Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu« je predsedujoča
povedala, da je v javni obravnavi Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu,
ki je bil prav tako posredovan prodekanom za študentska vprašanja.
Odprla je razpravo.
Jure Pirc je odgovoril, da se ne bi smeli na sploh strinjati s financiranjem zasebnih zavodov. Dodal je, da
ne vidi nobenega razloga za podeljevanje koncesij, saj po eni strani država univerzi ne da toliko, kot bi
morala, po drugi strani pa bi zasebnim zavodom podeljevala koncesije.
Monika Strauss je dodala, da so v predlogu sprememb točno določeni kriteriji za podeljevanje koncesij.
Tina Pivec je izpostavila, da predlog sprememb uvaja športno vzgojo za vse študente 1. letnikov v okviru
dveh ur na teden, brez da bi za to prejeli ECTS točke.
Vita Petek Regoršek je dodala, da je to zelo zaskrbljujoč podatek za študente 1. letnikov FKKT, ki imajo
dopoldan predavanja, dve uri prosto, kar izkoristijo za kosilo in nato do večera še obvezne vaje ter
preprosto nimajo časa še za to.
Tina Pivec je izpostavila, da mora biti skladno z bolonjsko reformo vsaka obveznost ovrednotena z ECTS
točkami.
Maja Žibert je izpostavila, da podpiramo šport in zdrav življenjski slog, vendar na drugačen način in da
želimo, da bi bila obveznost ovrednotena z ECTS točkami.
Predsedujoča je skladno s pripravljenimi pripombami in diskusijo na seji predlagala sprejem naslednjega
sklepa:
Sklep 2
ŠS UM daje pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZViS, kot je razvidno iz priloge
ZViS_pripombe_ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Podaja mnenja k Ceniku stanarin, parkiranja in ostalih storitev Študentskih domov UM
Pod točko »Podaja mnenja k Ceniku stanarin, parkiranja in ostalih storitev Študentskih domov UM« je
predsedujoča povedala, da so na ŠD UM pripravili spremembo cenika zaradi spremembe načina
prijavljanja gostov, ki bivajo v ŠD, saj je sistem sedaj vzpostavljen centralno za Republiko Slovenijo preko
AJPES, ki je posledica spremembe zakonodaje na področju bivanja, in sicer Zakona o prijavi prebivališča,
način sporočanja podatkov in njihova vsebina pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov.
Na cenik stanarin so dodali tudi stanarine za prenovljeni dom št. 7, in sicer bo stanarina v dvoposteljni
sobi znašala 97,50 EUR in stanarina v enoposteljni sobi 125,50 EUR.
Predsedujoča je dodala, da v prilogi najdejo tudi soglasje ŠSS ŠD.
Lučka Goričan je vprašala, če sprememba velja za vse študente v Republiki Sloveniji.
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Jakob Razdevšek je vprašal, kako je v tem primeru s tujimi študenti.
Monika Vogrinec je odgovorila, da se ni točno določilo, koga vse se smatra pod študente in če so vključeni
tuji študenti. Dodala je, da določilo velja za vse študente v Republiki Sloveniji.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 3
ŠS UM daje pozitivno mnenje k Ceniku stanarin, parkiranja in ostalih storitev Študentskih domov UM.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4. Letno poročilo o delu ŠS UM za leto 2017
Pod točko »Letno poročilo o delu ŠS UM za leto 2017« je predsedujoča predala besedo Tini Pivec, ki je
povedala, da je bila večina zadanih ciljev v letu 2017 realizirana. Povedala je, da je bilo delno realizirano
podajanje mnenj ŠS članic v habilitacijskem postopku, saj niso vsi ŠS članic mnenj podali v roku ali pa jih
sploh niso podali, delno so bile realizirane izobraževalne delavnice za študentske predstavnike, saj se jih
ni izvedlo na FT in FE, prav tako pa je bilo delno realiziran cilj glede števila prijavljenih na spletno glasilo
ŠS UM, saj je prišlo do spremembe v načinu pošiljanja spletnega glasila, kar pomeni, da so sedaj prijavljeni
vsi študenti in je število prijav nemogoče povečevati, saj je odvisno od števila vpisanih študentov.

Tina Pivec je predstavila tudi nerealizirane cilje, ki so bili: število novih prispevkov na spletnem portalu je
bilo predvideno, da bo 25, vendar jih je bilo samo 15, vendar je bil spremenjen način promocije ŠS UM, ki
je bila preseljena na socialna omrežja, kjer je bilo objavljenih veliko več objav v enem mesecu, vendar
niso temeljile na prispevkih na spletnem portalu, ampak na aktualnih dogodkih ŠS UM in UM. Dodala je,
da je bilo predvideno, da bo na FB 4000 sledilcev, vendar to število ni bilo doseženo. ŠS UM bo tako
nadaljeval s promocijo strani na promocijskih materialih, povečeval bo število všečkov s pomočjo
nagradnih iger, prav tako pa je k všečkanju in deljenju strani povabila tudi člane ŠS UM. Dodala je, da v
tem letu ni bil pripravljen pravilnik enotnega tutorskega sistema, ki je bil načrtovan.

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

Sklep 4
ŠS UM potrdi Letno poročilo o delu ŠS UM za leto 2017, kot je razviden iz priloge Letno poročilo o
delu_ŠS UM_2017.
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Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5. Razno
Pod točko »Razno« je predsedujoča predstavila zahtevo vodstva UM, da ŠS UM racionalizira finančni načrt
za leto 2018 in da v finančni načrt doda še eno plačo strokovnega sodelavca zaradi pomanjkanja denarja
na rektoratu. Povedala je, da sama o zahtevi ni mogla direktno odgovoriti vodstvu, saj mora za takšno
odločitvijo stati ŠS UM kot organ.
Jure Pirc je rekel, da obstaja možnost, da iz našega letnega proračuna pokrijemo pol plače strokovnega
sodelavca, a se moramo zavedati, da bodo naslednje leto zahtevali kritje celotne plače strokovnega
sodelavca. Dodal je, da bo z novim merilom razporejanja sredstev, sedaj več sredstev namenjenih
rektoratu.
Gregor Bratina je izrazil zaskrbljenost glede tega, če bodo naslednje leto našli denar za plačo.
Maja Žibert je povedala, da še ni rečeno, če bo odobren prenos preostalih sredstev iz prejšnjega leta ali
ne.
Jure Pirc je predlagal, da se ŠS UM odpove ostanku finančnih sredstev ŠS UM za leto 2017, da pa naj
finančna sredstva za 2018 ostanejo enaka. Svetniki so idejo zelo podprli.
Lučka Goričan je opozorila, da se študentske svete tudi po članicah že preveč izkorišča in dodala, da so na
FF UM predlagali, da bi študentski svet pobelil fakulteto, saj imajo denar.
Monika Strauss je vprašala, kdaj se je plača drugega strokovnega sodelavca uvrstila na konto ŠS UM.
Tina Pivec ji je odgovorila, da takrat, ko se je pojavila potreba po drugem strokovnem delavcu v Službi za
študentske zadeve UM.

Predsedujoča je na podlagi diskusije predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5
ŠS UM se odpove ostanku finančnih sredstev ŠS UM za leto 2017.

ZA: 9

PROTI: 1

VZDRŽAN: 2

Zapisala:
Tina Pivec, l. r.
Sekretarka Študentskega sveta
Univerze v Mariboru

Maja Žibert, l. r.
Prorektorica za študentska vprašanja
Univerze v Mariboru
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