Slomškov trg 15
2000 Maribor, Slovenija

Maribor, 14. marca 2018

ZAPISNIK
18. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 14. 3. 2018
Prisotni člani ŠS UM: Mitja Rupnik (FERI), Anja Pečoler (FKBV), Živa Ledinek (MF), Marina Đorđeski (FOV),
Sara Kandolf (FVV), Kaja Sel (FF)
Nadomestni člani ŠS UM: Vita Petek Regoršek (FKKT), Monika Strauss (EPF), Tejo Jehart (FS), Jure Pirc
(PF), Pia Mernik (FGPA), Tina Kolarič (PEF), Lučka Goričan (FF), Jakob Razdevšek (FNM), Katja Kokot (FT)
Predsedujoča ŠS UM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert
Ostali prisotni: Tina Pivec (FF), David Rupnik (FOV), Nika Gaberšek (FVV), Luka Herman (FL), Iza Javornik
(PEF), Filip Herceg (FS), Patricija Lunežnik (FZV)

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 18. redne seje ŠS UM
Pod točko »Potrditev dnevnega reda 18. redne seje ŠS UM« je predsedujoča povedala, da je dnevni red
razviden iz gradiva.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave 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 pod točko »Potrditev zapisnika 17. redne seje ŠS UM« povedala, da ni prejela nobenih
pisnih pripomb na zapisnike.
Prisotne člane je vprašala, če ima kdo še kakšno pripombo.
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Razprave ni bilo, zato je predsedujoča 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
Predsedujoča je pod točko »Pregled neizvršenih sklepov« besedo predala Tini Pivec, sekretarki ŠS UM, ki
je povedala, da so vsi sklepi, ki so bili sprejeti, izvršeni, razen sklepa 8.2. s 16. redne seje ŠS UM, saj s
poročilom o izvajanju akcijskih načrtov za študente invalide še ni bil seznanjen Senat UM, saj točka kljub
pravočasnemu posredovanju ni bila uvrščena na zadnjo redno sejo Senata UM.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave 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
Pod točko »Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM« je predsedujoča
predala besedo članu Upravnega odbora UM, Juretu Pircu, ki je povedal, da so na zadnji seji sprejeli
poročilo za leto 2017 in opisal dogajanje na seji.
Tina Pivec je povzela dogajanje na zadnji seji Komisije za podiplomski študij Senata UM in je povedala, da
so bile potrjene teme doktorskih disertacij.
Monika Strauss je povzela dogajanje na seji Habilitacijske komisije Senata UM in povedala, da se je
ustanovila delovna skupina, ki bo pregledala merila, obravnavali so štiri kandidate za redne profesorje,
osem za docente in nekaj asistentov.
Predsedujoča je predlagala sprejetje 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.
Ad 5. Poročila stalnih delovnih komisij ŠS UM
Predsedujoča je pod točko »Poročila stalnih delovnih komisij ŠS UM« povedala, da stalne delovne komisije
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delajo intenzivno.
Monika Strauss, predsednica Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM, je povedala, da je
objavila poziv za nove člane in da je nekaj prijavljenih. Dodala je, da pripravlja team building za prodekane
za študentska vprašanja.
Monika Strauss je povzela še delo Stalne delovne komisije za socialne zadeve ŠS UM in povedala, da je v
teku natečaj »Izrazi se«, da komisija pripravlja krvodajalsko akcijo v maju in da bo pripravljen dogodek ob
dnevu Zemlje, ki bo potekal 23. 4.
Tina Pivec je povzela pripravo celotedenskega projekta Teden zdravja, ki ga pripravlja Stalna delovna
komisija za obštudijske zadeve ŠS UM.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 5
ŠS UM se seznani s poročilom predstavnikov stalnih delovnih komisij ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 6. Sprejem Poziva h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za študente
Pod točko »Sprejem Poziva h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za študente« je predsedujoča
povedala, da predlaga Študentskemu svetu Univerze v Mariboru sprejem poziva h kandidiranju za
nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne in kulturne dosežke ter razvoj na področju
obštudijske dejavnosti za naslednje nagrade, ki jih Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom:
Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM:
o
Znak Leona Štuklja in
o
Plaketa Leona Štuklja.
Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
Listino za naj prostovoljca študenta UM.
Povedala je, da so kriteriji natančneje določeni v samem pozivu in da za te nagrade ne morejo kandidirati
posamezniki, ki v času postopka podeljevanja nagrad opravljajo funkcijo: prorektorja za študentska
vprašanja UM, sekretarja ŠS UM, prodekana za študentska vprašanja članice UM, člani in namestniki
članov ŠS UM, člani Senata UM iz vrst študentov in člani komisije, ki predlaga ali odloča o podelitvi
nagrade.
Vlogo je treba dostaviti najkasneje do 9. 4. 2018 do 12. ure na naslov Študentski svet Univerze v Mariboru,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Vloga za nagrado
UM – ne odpiraj!«.
Za potrebe Poziva h kandidiranju za nagrade UM za študente je treba imenovati komisijo, predlagamo,
da so člani Monika Strauss, Nina Krel in Tejo Jehart.

Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
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Sklep 6
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. 1.
ŠS UM za potrebe Poziva h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za študente imenuje komisijo
v naslednji sestavi: Monika Strauss, Nina Krel in Tejo Jehart.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 7. Predlogi in pobude
Pod točko »Predlogi in pobude« ni bilo razprave.
Ad. 8. Razno
Pod točko »Razno« je Tina Pivec povedala, da je ŠS UM prejel prošnjo študentke Saše Brdnik, ki pomaga
pri promociji ŠS UM, pri čemer večinoma skrbi za objave na družbenih omrežjih. Na ŠS UM se obrača s
prošnjo za dovoljenje pisanja diplomske naloge na primeru spletne strani ŠS UM in družbenih omrežij ŠS
UM. Tema njene diplomske naloge je optimizacija spletnih strani in družbenih omrežij (SEO in SMO). V
okviru diplomske naloge bi želela sprva podrobno analizirati objave na spletni strani in družbenih
omrežjih. Na spletni strani bo spremljala s katerih strani uporabniki prihajajo na spletno stran, koliko časa
v povprečju ostanejo na njej, bounce rate (koliko ljudi zapusti stran po nekaj sekundah), ipd. Pridobljene
rezultate bo nato povezala še z analizo socialnih omrežij, pri kateri bo na Facebooku spremljala doseg,
organski doseg, uspešnost plačanih promocij, vključenost sledilcev v objave (post engagement), število
všečkov v povezavi s časom objave, ipd. Na Instagramu bo analizirala število ogledov na objavljenih
zgodbah, število všečkov na objavah, obiskanost profila ter spol, starost in lokacijo sledilcev.
Po opravljeni analizi bo v prihodnjih objavah in promocijah v manjši meri spreminjala prakse objavljanja
(čas objave, označevanje, deljenje objav in dogodkov, ipd.) ter na podlagi spremenjenih metrik pripravila
analizo uspešnosti sprememb. Na podlagi zaključkov bo oblikovala seznam dobrih praks ter smernic za
objavljanje v prihodnje.
Tina Pivec je dodala, da lahko člani v gradivu najdejo tudi dispozicijo diplomskega dela.
Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 8
ŠS UM se seznani s temo diplomske naloge študentke Saše Brdnik in podpira analizo uporabe spletne
strani ter družbenih omrežij ŠS UM z namenom priprave analize uspešnosti sprememb v sklopu njene
diplomske naloge.
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Sklep je bil soglasno sprejet.

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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