Slomškov trg 15
2000 Maribor, Slovenija

Maribor, 30. novembra 2017

ZAPISNIK
14. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 30. 11. 2017
Prisotni člani ŠS UM: Mitja Rupnik (FERI), Živa Ledinek (MF), Tamara Farkaš (ŠD), Nuša Mahorič (EPF),
David Borlinič Gačnik (PF), Tina Kolarič (PEF), Sara Kandolf (FVV), Kaja Sel (FF), Gregor Bratina (FL)
Nadomestni člani ŠS UM: Pia Prebevšek (FERI), Vita Petek Regoršek (FKKT), Minea Šućur (MF), Monika
Strauss (EPF), Jure Pirc (PF), Ana Sajovic (FZV), Jakob Razdevšek (FNM)
Predsedujoča ŠS UM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Tina Pivec (FF), Patricija Lunežnik (FZV), Leonida Lipovšek (PEF), David Rupnik (FOV), Anja
Pečoler (FKBV), Monika Vogrinec (ŠD), Uroš Kline (UM)

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 14. redne seje ŠS UM
Predsedujoča je pozdravila zbrane člane ŠS UM.
Pod točko »Potrditev dnevnega reda 14. redne seje ŠS UM« je predsedujoča povedala, da je dnevni red
razviden iz gradiva in predlagala, da bi ga razširili za točki Prijavni roki za vpis na podiplomske študijske
programe in Poziv rektorju UM za javno objavo razpisa o postopku kandidiranja in imenovanja prorektorja
za študentska vprašanja UM.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 1
ŠS UM potrdi dnevni red 14. redne seje ŠS UM, razširjen za točki Prijavni roki za vpis na podiplomske
študijske programe in Poziv rektorju UM za javno objavo razpisa o postopku kandidiranja in imenovanja
prorektorja za študentska vprašanja UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 2. Potrditev zapisnika 13. redne seje ŠS UM
Predsedujoča je pod točko »Potrditev zapisnika 13. redne seje ŠS UM« povedala, da ni prejela nobenih
pisnih pripomb na zapisnike.
Prisotne člane je vprašala, če ima kdo še kakšno pripombo.
Jure Pirc je predlagal, da bi ŠS UM pozval vodstvo, da razpiše nove rektorske volitve.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 2
ŠS UM potrdi zapisnik 13. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3. Prijavni roki za vpis na podiplomske študijske programe
Pod točko »Prijavni roki za vpis na podiplomske študijske programe« je predsedujoča povedala, da je bil
s strani prodekanov za izobraževanje s tehniških fakultet predstavljen predlog za spremembo prijavnih
rokov za vpis na podiplomske študijske programe, ki je bil predstavljen na Komisiji za podiplomski študij
Senata UM.
Tina Pivec, članica Komisije za podiplomski študij Senata UM, je povedala, da predlog zajema, da bi bil
razpisan en prijavni rok, ki bi bil prestavljen v mesec september in bi se skoraj izenačil s sedanjim drugim
prijavnim rokom, v kolikor bi na posameznih študijskih programih ostala prosta mesta, bi se konec meseca
septembra razpisala preostala mesta, ki niso bila zapolnjena v prvem prijavnem roku. Izpostavila je
problematiko tujih študentov, ki potrebujejo veliko časa, da uredijo vso potrebno dokumentacijo, da
lahko bivajo in študirajo v Sloveniji. Zanimalo jo je, kakšno je mnenje študentov glede tega predloga.
Pia Prebevšek je povedala, da v kolikor bi bili roki za slovenske študente, študente iz EU in tujce poenoteni,
tujci ne bi imeli dovolj časa, da pridobijo vso potrebno dokumentacijo, ki jo potrebujejo za študij v
Sloveniji.
Monika Strauss je dodala, da je predlog smiseln in da je za študente veliko boljše, da je razpisan en prijavni
rok, ki je kasnejši, vseeno pa imajo fakultete še možnost razpisati mesta, ki v prvem roku niso bila
zapolnjena.
Živa Ledinek je podprla predlog in dodala, da mora naš cilj biti, da pridobimo najboljše študente.
Monika Strauss je izpostavila, da bi se s tem približali Univerzi v Ljubljani, ki ima roke razpisane v drugi
polovici septembra.
Predsedujoča je po razpravi predlagala sprejem naslednjega sklepa:
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Sklep 3
ŠS UM se seznani s predlogom glede prijavnih rokov za vpis na podiplomske študijske programe.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4. Pregled neizvršenih sklepov
Pod točko »Pregled neizvršenih sklepov« je Tina Pivec povedala, da so v izvajanju oziroma neizvršeni še
Sklep 5 s 7. izredne seje ŠS UM, z dne 21. 6. 2017, ki se je glasil: ŠS UM se seznani s pritožbami v povezavi
z razpisom za poletne šole, katere sofinancira Univerza v Mariboru. V povezavi s pritožbami študentov
Študentski svet Univerze v Mariboru poziva rektorja Univerze v Mariboru, da preuči postopek, se seznani
z vsemi kršitvami v postopku in sprejme ustrezne ukrepe, in Sklep 5.1., ki se je glasil: ŠS UM predlaga
mednarodni pisani, da v prihodnje v izogib nevšečnostim vse razpise, v povezavi s študenti, še pred objavo
posreduje v potrditev ŠS UM. Sekretarka ŠS UM je dodala, da ŠS UM še vedno ni prejel odgovora glede
sprejetega sklepa in da še ni bilo sprejetih ustreznih ukrepov. Dodala je, da je v izvajanju Sklep 5 z 9.
izredne seje ŠS UM, z dne 6. 9. 2017, ki se je glasil: ŠS UM nameni ostanek denarja po Pozivu za dodatno
sofinanciranje izvajanja programa interesnih dejavnosti študentskih svetov članic v letu 2017, ki znaša
5.275,00 EUR, za promocijo študentskih svetov članic Univerze v Mariboru. Dodala je še, da je v
izvrševanju Razpis za dodelitev denarne pomoči študentom UM 2017, ki je bil potrjen na 12. redni seji ŠS
UM in povedala, da se je prijavni rok končal ter da so bili prijavljeni na razpis pozvani k dopolnitvam.
Po predstavitvi neizvršenih sklepov je predsedujoča predala besedo Urošu Klinetu, zaposlenemu v Službi
za mednarodne zadeve, ki je bila na 7. izredni seji ŠS UM pozvana k odpravi nepravilnosti pri poletnih
šolah in še od takrat ni podala obrazložitve.
Uroš Kline je povedal, da spodbujajo udeležbo študentov na mednarodnih poletnih šolah in da je bilo
obvestilo o pozivu poslano vsem študentom, vendar v prijavnem obrazcu ni bilo podanih kriterijev, pri
katerih imajo prednost kandidati, ki so člani ESN, so bili »buddyji« tujim študentom v Mariboru in so že
bili na izmenjavah. Izpostavil je problematiko, da se premalo naših študentov udeležuje izmenjav v tujini
in da želijo na mednarodne poletne šole poslati tiste študente, ki že imajo mednarodne izkušnje, saj jim
imajo lahko v tujini mnoge težave, ker doživijo kulturni šok. Dodal je, da so na Kitajsko poslali osem
študentov, nekaj od njih jih je kupilo letalsko karto in da so imeli težavo, ker je bilo zapisano, da bodo
imeli pokrite stroške obroka, vendar se to ni zgodilo, zato so jim dali še štipendijo za vse stroške. Dodal
je, da so odprti za predloge, da se lahko oblikuje komisija, ki bo pregledala vloge in da se v sam postopek
lahko vključi ŠS UM. Poudaril je, da so dodali članstvo v ESN kot kriterij zaradi velikega števila tujih
študentov, ki so na izmenjavi na UM za katere skrbijo člani ESN in so bili zato prednostno obravnavani pri
razpisu.
Monika Strauss je poudarila, da ne razume, zakaj se daje prednost tistim, ki so že bili na izmenjavi, saj s
tem motivacija ostalih študentov pade ter dodala, da bi se lahko s tem povečala mobilnost naših
študentov, če bi imeli izkušnjo s poletne šole, ki je krajša kot klasična izmenjava.
Uroš Kline je povedal, da je bil razlog, da bi tako spodbudili študente, da v kolikor bi šli na izmenjavo, bi
lahko potem šli še na mednarodno poletno šolo.
Monika Strauss je še enkrat poudarila, da to ne more biti merilo.
Uroš Kline je izpostavil, da je to predvsem zato, da na poletni šoli ne doživijo kulturnega šoka.
Kaja Sel je vprašala, na podlagi česa so sklepali glede tega.
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Uroš Kline je še enkrat poudaril, da bodo lažje ostali tam in ne bodo doživeli kulturnega šoka, če so bili že
prej na izmenjavi.
Monika Strauss je povedala, da pozna veliko študentov, ki so se udeležili izmenjav in da še nihče ni doživel
kulturnega šoka.
Uroš Kline je povedal, da je študentka FKBV šla na Nizozemsko in da se je hitro odločila, da se bo vrnila
nazaj zaradi različnih zahtev na tamkajšnji univerzi.
David Borlinič Gačnik je izpostavil, da je nedopustno, da pogoji niso bili navedeni in da so bili študenti na
mednarodnih izmenjavah po Evropi, zato bi jim poletna šola na Kitajskem lahko predstavljala večji kulturni
šok. Dodal je, da je bil sklep na ŠS UM sprejet junija in da prosi, da se v prihodnje ŠS UM vključuje v ta
postopek in da se kriteriji javno objavijo.
Jure Pirc je povedal, da misli, da je dobro, da gredo na poletno šolo, ki še niso bili in da jih lahko zaradi
tega izmenjava zamika.
Monika Strauss je izpostavila, da ESN dobro deluje in da ta pogoj ni tako problematičen.
Maja Žibert je vprašala, če je ESN na vseh članicah.
David Rupnik je povedal, da imajo tudi na FOV sistem »buddyjev«.
Maja Žibert je povedala, da na FT ni bilo tega sistema.
Živa Ledinek je povedala, da smo ljudi različni in da se lahko to v prihodnje reši tako, da ima ŠS UM vpogled
v to in da se to problematiko obravnava prepozno.
Uroš Kline je pozdravil predlog in dodal, da se lahko kriteriji določijo skupaj in se oblikuje komisija.
Jakob Razdevšek je povedal, da je potrebna psihična angažiranost posameznika, da se prilagodi ter
poudaril, da v ESN delajo nekateri nadpovprečno, drugi pa spet ne. Poudaril je izkušnje s tujimi študenti
na izmenjavi na njihovi fakulteti.
Uroš Kline je poudaril posameznik, ne glede na kakovost študija v tujini, domov prinesti 20 ECTS.
Monika Strauss je povedala, da podpira mnenje Jakoba Razdevška.
Minea Šućur je povedala, da imajo na MF 45 študentov na izmenjavi, ki so bili najprej zainteresirani, na
koncu pa so prosili za podpise na predavanjih. Vprašala je, če imamo dovolj velike kapacitete, da
pokrijemo enomesečne izmenjave in Erasmus izmenjave.
Uroš Kline je poudaril, da imamo na UM neverjetno število študentov, ki pridejo študirati sem in da
spadamo v 5 % univerz, ki ima težavo s pošiljanjem študentov v tujino.
Mitja Rupnik je predstavil svojo izkušnje z agencijo STA in poudaril, da so bili tam izvedeni intervjuji z
vsemi ter povprašal o številu prijav in številu poletnih šol.
Uroš Kline mu je odgovoril, da je bilo na voljo pet poletnih šol in da je prišlo sto prijav. Izpostavil je, da bi
lahko dodali kot pogoj motivacijsko pismo in da se lahko kulturni šok reši z delavnicami pred samo poletno
šolo ter pozdravil idejo o intervjuju kot drugo sito izbire.
David Borlinič Gačnik je izpostavil, da je na ŠS UM prispela konkretna pritožba in vprašal, če se lahko te
študente prednostno obravnava v tem študijskem letu?
Uroš Kline je odgovoril, da lahko.
Živa Ledinek je vprašala, koliko se to promovira.
Uroš Kline ji je odgovoril, da se je poslalo na vse študentske elektronske naslove.
Tamara Farkaš je izpostavila, da ne razume, kako sama ni prejela elektronske pošte z anketo, ki je bila
prav tako pogoj za udeležbo na poletni šoli, čeprav je bila na mednarodni izmenjavi.
Uroš Kline je povedal, da je bila to najverjetneje napaka fakultete.
Predsedujoča je po razpravi predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 4
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ŠS UM se seznani s poročilom o izvrševanju sklepov.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5. 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
besedo predala Tini Pivec, članici Senata UM, ki je povedala, da je na zadnji seji Senata UM bila
obravnavana študentska anketa, katere uporabo pa so člani Senata UM po burni razpravi zavrnili, saj
napake kljub reprezentativnosti rezultatov preveč vplivajo na oceno posameznika.
David Borlinič Gačnik je dodal, da so profesorji prosili za vpogled v rezultate, vendar so bili zavrnjeni.
Predsedujoča je povzela dogajanje na Komisiji za znanstveno-raziskovalne zadeve in dodala, da Komisija
za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje ni zasedala.
Monika Strauss, članica Komisije za dodiplomski študij Senata UM, je povedala, da so potrjevali
spremembe študijskih programov.
Tina Pivec, članica Komisije za podiplomski študij Senata UM, je povedala, da so na treh sejah obravnavali
Pravilnik o doktorskem študiju, ki bo na naslednji seji Statutarne komisije UM dan v javno obravnavo.
David Borlinič Gačnik je povzel dogajanje na seji Habilitacijske komisije UM, kjer so vsi izpolnjevali pogoje.
Maja Žibert je povedala, da je potekala tudi seja Statutarne komisije UM, kjer so bile v javno obravnavo
dane Spremembe in dopolnitve Pravilnika o volitvah rektorja.
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5
ŠS UM se seznani s poročili s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6. Poročila stalnih delovnih komisij ŠS UM

Predsedujoča je pod točko »Poročila stalnih delovnih komisij ŠS UM« povedala, da stalne delovne komisije
delajo intenzivno. Povedala je, da Komisija za interesne dejavnosti študentov, ki vsak mesec obravnava
prošnje ŠS članic, Stalna delovna komisija za socialne zadeve je v zadnjem času organizirala krvodajalske
akcije, zbiranje igrač in sladkarij, zbiranje zamaškov, deljenje kondomov ob dnevu boja proti AIDS-u,
Stalna delovna komisija za študijske zadeve opravlja izobraževanja po vseh ŠS članic, Komisija za kakovost
ŠS UM pa se je seznanila s spremembami meril s strani NAKVIS.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 6
ŠS UM se seznani s poročilom o delu stalnih delovnih komisij ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 7. Poziv rektorju UM za javno objavo razpisa o postopku kandidiranja in imenovanja prorektorja
za študentska vprašanja UM
Pod točko »Poziv rektorju UM za javno objavo razpisa o postopku kandidiranja in imenovanja prorektorja
za študentska vprašanja UM« je Tina Pivec povedala, da mora ŠS UM v skladu z 298. členom Statuta UM
rektorja pozvati, da izda sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prorektorja za študentska
vprašanja UM. Dodala je, da dosedanji prorektorici za študentska vprašanja UM poteče mandat 21. 12.
2017, zato mora ŠS UM pozvati rektorja UM, da čim prej razpiše postopek kandidiranja in imenovanja
prorektorja za študentska vprašanja UM.
Živa Ledinek je vprašala, če bo dovolj časa za izvedbo postopka.
Tina Pivec ji je opisala izvedbo postopka.
Maja Žibert je dodala, da je bila s strani vodstva opomnjena v ponedeljek pred sejo.
Sklep 7
ŠS UM poziva rektorja UM, da javno objavi razpis o postopku kandidiranja in imenovanja prorektorja
za študentska vprašanja UM zaradi izteka mandata.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 8. Volitve članov Disciplinskega sodišča II. stopnje za študente UM
Pod točko »Volitve članov Disciplinskega sodišča II. stopnje za študente UM« je predsedujoča povedala,
da je potekel mandat dosedanjim članom Disciplinskega sodišča II. stopnje za študente UM, zato so bili
študenti pozvani k oddaji kandidature in motivacijskega pisma. Kandidaturo so oddali Matic Bogolin,
Damjan Vetrih Lapornik in Mima Berdnik, ki so bili na kratko predstavljeni s strani članov ŠS UM. Povedala
je, da mora ŠS UM izmed treh kandidatov izvoliti dva kandidata, ki bosta člana Disciplinskega sodišča II.
stopnje za študente UM.
Predsedujoča je povedala, da je treba za potrebe volitev imenovati volilno komisijo, zato je predlagala
volilno komisijo v naslednji sestavi:
Sklep 8
ŠS UM imenuje Jureta Pirca kot predsednika volilne komisije in Kajo Sel ter Živo Ledinek kot članici
volilne komisije.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik volilne komisije je poročal o rezultatih volitev in povedal, da je bila izvoljena Mima Berdnik,
Damjan Vetrih Lapornik in Matic Bogolin pa sta prejela enako število glasov, zato se je moral izvesti še
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drugi krog volitev. Glede na rezultate drugega kroga volitev je bil za člana Disciplinskega sodišča II. stopnje
za študente izvoljen Damjan Vetrih Lapornik.

V skladu s tem je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa:

Sklep 8. 1.
ŠS UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da sta za člana Disciplinskega sodišča II. stopnje za
študente Univerze v Mariboru izvoljena Mima Berdnik, študentka Pravne fakultete UM in Damjan
Vetrih Lapornik, študent Fakultete za strojništvo UM od 30. 11. 2017 do 30. 11. 2019.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 9. Predlogi in pobude
Pod točko »Predlogi in pobude« ni bilo razprave.
Ad. 10. Razno
Pod točko »Razno« je predsedujoča povedala, da na seji Senata UM ni bilo upoštevano mnenje ŠS UM
glede mnenja ŠS UM o upoštevanju rezultatov ankete o pedagoškem delu in obremenitvi študentov za
študijsko leto 2016/2017. Predsedujoča je povedala, da lahko ŠS UM na podlagi 284. člena Statuta UM
zahteva, da Senat UM na naslednji seji ponovno obravnava mnenje ŠS UM z dne 26. 10. 2017.

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:

Sklep 10
ŠS UM na podlagi 284. člena Statuta UM zahteva, da Senat UM na naslednji seji ponovno obravnava
mnenje ŠS UM z dne 26. 10. 2017 o upoštevanju rezultatov ankete o pedagoškem delu in obremenitvi
študentov za študijsko leto 2016/2017.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsedujoča je povedala, da se bodo izobraževanja za študentske predstavnike organizirala tudi na
dislociranih fakultetah, zato je treba s sklepom potrditi prejem potnih stroškov za te študente.

Predsedujoča je predlagala sprejem naslednjega sklepa:
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Sklep 10. 1.
ŠS UM potrdi predlog, da se študentom, ki bodo v okviru izobraževanja študentskih predstavnikov UM
v študijskem letu 2017/2018 obiskali dislocirane enote in tam izvedli izobraževanje, povrnejo potni
stroški.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Tina Pivec je pod točko Razno člane ŠS UM še opozorila, da so v javni obravnavi Spremembe in dopolnitve
Pravilnika o volitvah rektorja, ki določa, da vsi študenti na podlagi spremembe Zakona o visokem šolstvu
volijo kandidate za rektorja. Predstavila je tudi način izračuna glasov za posameznega kandidata v prvem
in drugem krogu ter dodala, da ne bo uteži za posamezne fakultete.

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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