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23. redna seja
Študentskega predsedstva ŠOUM
Zapisnik

Datum seje:

8. maj 2018

Prisotni člani:

Žiga Pirš, predsednik ŠOUM
Dejan Glazer, sekretar na Oddelku za interesne dejavnosti študentov
Katja Ošlak, sekretarka na Oddelku za mednarodno sodelovanje

Odsotni člani:

Bernarda Jeraj, podpredsednica ŠOUM in sekretarka na Oddelku za
socialna in zdravstvena vprašanja študentov
Pia Mernik, sekretarka na Oddelku za univerzitetno politiko in
izobraževanje

Prisotni ostali:

Dejan Spital, svetovalec za odnose z javnostmi
David Bohar, podsekretar na Oddelku za univerzitetno politiko in
izobraževanje
Nino Kuhar, podsekretar na Oddelku za socialna in zdravstvena
vprašanja študentov
Neja Babič, vodja OE BEST
Teodor Varga, predsednik Študentskega zbora
Maja Komovec, generalna sekretarka ŠOUM
Nomi Hrast, vodja OE DSM
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Točka 1: Potrditev dnevnega reda 23. redne seje Študentskega predsedstva ŠOUM

Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, odpre razpravo o dnevnem redu 23. redne seje. Bernarda in Pia sta opravičeno odsotni.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep

'Dnevni red 23. redne seje Študentskega predsedstva ŠOUM se potrdi.'

R-23/01:

Izid glasovanja:

Za:

3

Proti:

0

Vzdr.:

0

Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je ugotovil, da je dnevni red sprejet.

Točka 2: Potrditev zapisnika 22. redne seje Študentskega predsedstva ŠOUM

Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, odpre razpravo o zapisniku 22. redne seje Študentskega predsedstva ŠOUM.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi zapisnik 22. redne seje Študentskega predsedstva ŠOUM, kot izhaja iz

R-23/02:

priloge.'

Izid glasovanja:

Za:

3

Proti:

0

Vzdr.:

0

Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je ugotovil, da je sklep sprejet soglasno.

Točka 3: Poročanje o delu oddelkov

D. Glazer, sekretar na Oddelku za interesne dejavnosti študentov, je s sodelavci v okviru Oddelka za interesne dejavnosti
študentov od zadnje seje izvedel naslednje aktivnosti: izvedli so koordinacijo in uradne ure. Danes, 8. 5., bodo izvedeli finale
ŠOUROCKa, na dogodku bodo razdelili 60 litrov piva, nastopili bodo lanski zmagovalci ŠOUROCKa. Upajo na veliko udeležbo, vsi
so lepo vabljeni. V četrtek, 10. 5., bo izveden zadnji ČVK z nastopom Brad, nekaj kart je še na voljo, upajo, da bo tudi tretja
predstava razprodana. Pripravljajo se na Lampiončke. Danes je D. Glazer poslal vsem sekretarjem e-maile za pomoč pri
postavljanju prizorišča za v nedeljo, 13. 5., rabili bodo pomoč fantov iz vseh oddelkov. Prav tako bodo rabili pomoč 2 ali 3 punc
do 18. ure pri zapestnicah, vsem bo poslal e-maile s točnimi informacijami. Za Lampiončke so že prodali več kot 600 kart.
Upajo, da bo v torek vreme zdržalo.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je vprašal, koliko ljudi se je že vpisalo za pomoč pri Lampiončkih v ponedeljek in v nedeljo.
D. Glazer, sekretar na Oddelku za interesne dejavnosti študentov, pove, da je dobil informacijo od B. Jeraj glede odsotnosti
Luca Horvata v nedeljo in Kristjana Kostrevca v ponedeljek. Ostali naj bi prišli. Informacijo je poslal tudi OE BEST in Teodoru
Vargi za ŠZ.
T. Varga, predsednik Študentskega zbora, pove, da še ni dobil e-maila.
N. Babič, vodja OE BEST, pove, da se bodo dogovorili s člani.
T. Varga, predsednik Študentskega zbora, vpraša, ali gre za plačano delo.
D. Glazer, sekretar na Oddelku za interesne dejavnosti študentov, pove, da ne bo plačano delo v nedeljo. Tisti, ki bodo imeli
željo delati na Lampiončkih v torek, 15. 5., dobijo plačilo.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, pove, da je to pomoč ŠOUM in gre tudi za druženje med sodelavci, bilo bi lepo, če bi pomagalo čim
več sodelavcev.
2

Čistopis

D. Bohar, podsekretar na Oddelku za univerzitetno politiko in izobraževanje, je s sodelavci v okviru Oddelka za univerzitetno
politiko in izobraževanje od zadnje seje izvedel naslednje aktivnosti: redno izvajajo koordinacije in uradne ure. Jezikovni tečaji
potekajo po planu. V četrtek se je zaključil tečaj nemščine, na koncu so imeli kratek izpit. Jezikovna šola je izdala potrdilo za
vsakega udeleženca. Tečaj ruščine se bo zaključil en teden kasneje kot je bilo načrtovano, to je 23. maja, nesmiselno bi bilo
tečaj zaključiti z izpitom dan po Lampiončkih. Konferenca se intenzivno promovira na vseh socialnih omrežjih. Pripravili so plan
za terensko promocijo. Imajo 18 prijav. Povabili so dodatna podjetja in kontaktirali posameznike, ki bi lahko doprinesli okrogli
mizi na konferenci. Razočarani so nad odzivom morebitnih sponzorjev, poskušajo dobiti čim več promocijskega materiala. Začeli
so z delom za vsebinsko brošuro, ki bo vsebovala vse potrebne informacije za goste. Projekt Ekskurzija v podjetja bo odpadel,
ker se je do 7. 5. prijavilo samo 27 udeležencev. Načrtovano minimalno število za izvedbo projekta je bilo 40 udeležencev.
Prijavljeni so bili obveščeni, avtobusni prevoz je odpovedan, računovodstvo bo začelo vračati denar. Morebitni razlog za manjše
povpraševanje je velika količina projektov, ki se trenutno izvajajo, prav tako imajo študenti mnogo obveznosti na fakultetah. Pri
Tutorstvu ni nič novega, tutorji pridno objavljajo objave na socialnih omrežjih. 24. 4. so imeli skupni sestanek s tutorji, ki so
poročali o delu. Doseg promocije TutorŠOUM se je na socialnih omrežjih podvojil, ker so začeli v to vlagati več truda in energije.
Po navadi objave dosežejo okoli 400 ljudi, zdaj pa dosežejo 1100 ljudi preko spletne strani. Glede vsebinskega dela pove, da so
se sodelavci oddelka dogovorili za vsebinski sestanek, ki bo 14. maja. Na sestanku bodo zbirali komentarje na nekatere člene
ZViS, ki so jih predebatirali in označili na Odboru visoko šolstvo ŠOS.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, pove, da mu je žal, da je projekt Ekskurzija v podjetja odpovedan, ideja je bila zelo dobra. Predlaga,
da poskusijo projekt izpeljati v kakšnem drugem terminu, dodajo lahko še kakšno novo, bolj zanimivo podjetje.
N. Kuhar, podsekretar na Oddelku za socialna in zdravstvena vprašanja študentov, je s sodelavci v okviru Oddelka za socialna in
zdravstvena vprašanja študentov od zadnje seje izvedel naslednje aktivnosti: izvajajo uradne ure in koordinacije. Glede pomoči
starejšim in invalidnim občanom pove, da so prejšni teden pomagali starejši gospe na vrtu, ta teden gredo pomagat čistit
stanovanje. Prejemajo mnogo klicev glede pomoči. Druženje poteka po planu, v domovih so zelo zadovoljni s prostovoljci. Glede
predloga za urejanje avtobusnih kart za prostovoljce pove, da so prostovoljci ponudbo trenutno odklonili zaradi vremena, ampak
mogoče se bodo vrnili k njej. Psihološka svetovalnica poteka. Glede pomoči študentom invalidom pove, da so inštrukcije
zaključene. Kupili so električno kolo v vrednosti 599 EUR, račun je urejen, dogovorili se bodo za predajo. Glede dobrodelnega
projekta »Rabim te, računalnik!« pove, da je prijavljenih 10 študentov in 1 starejša gospa. Junija bodo na Pivovijadi organizirali
srečolov, vodja je Luc Horvat, ki se na projekt že pripravlja in zbira sponzorje in nagrade. Za krvodajalsko akcijo so že pripravili
projektno poročilo. V okviru projekta Aktivna študentska pomlad bo 9. 5. izveden pohod na Pohorje, ob 15. uri. Na Pohorje bodo
peljali približno 100 študentov, povpraševanje je bilo zelo veliko. Po objavi je bilo prijavljenih 150 študentov v roku 1 ure. Želeli
so sodelovati z ESN, kontaktna oseba je bil Klemen, ampak so bili slabo odzivni, zato so prijave zapolnili sami. Na Lampoinčkih
bodo izvajali Akcijo 0.0 in Kadilsko policijo. Bonboni so že naročeni in bodo dostavljeni konec tedna. Glede delovne brigade
pove, da so danes, 8. 5., B. Jeraj, D. Močnik in Z. Kačičnik šli na sestanek pogledati delovišča, dogovorili se bodo tudi o
prehrani, sponzorjih in promociji. Poskusili se bodo dogovoriti tudi za šotore, saj so že precej dotrajani. Za promocijo ŠDB so
včeraj, 7. 5., imeli sestanek (B. Jeraj, L. Horvat in N. Kuhar), dogovorili so se glede plana objav. Za iskanje sponzorjev za ŠDB
sta zadolžena K. Kostrevc in T. Smonkar, ki bosta pripravila nov, bolj privlačen dopis, ki bo odposlan konec meseca. Glede
popoldanskih aktivnostih brigade sta zadolžena L. Božnik in T. Smonkar, celoten oddelek zbira ideje. Za orodje sta odgovorna
K. Kostrevc in D. Lukner. Prvi pregled orodja so opravili skupaj z N. Sobočanom. Za spletno stran ŠDB pripravljajo projektno
poročilo. Za razstavo so imeli sestanek, Neja bo dokončala seznam brigadirjev, N. Kuhar je zadolžen za film, B. Jeraj in
D. Močnik sta pregledali arhiv. Glede projekta »Vrzi za okolje« pove, da so pospravili promocijske škatle. Papir so danes, 8. 5.,
odpeljali. Nabralo se je 450 kg kartona in 150 kg papirja, kar cenovno znese okoli 23 evrov. Denar bo namenjen za dobrodelne
namene, denar bodo nakazali na Solidarnostni sklad. Glede vsebin pove, da je T. Smonkar napisala članek za »Živim zdravo,
študiram s polno paro!« za ŠOS. Za KŠDDM bo v petek, 11. 5., izvedeno predavanje »Kako do svoje hiše?« v učilnici UŠC ob
17. uri.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je vprašal, kaj vse je plačano za udeležence pohoda na Pohorje.
N. Kuhar, podsekretar na Oddelku za socialna in zdravstvena vprašanja študentov, pove, da je plačan avtobusni prevoz do pod
Pohorja in karte za sani za 100 študentov.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je predlagal, da glede na velik interes s strani študentov, lahko napišejo, da so vsi vabljeni na pohod
in na druženje.
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N. Kuhar, podsekretar na Oddelku za socialna in zdravstvena vprašanja študentov, pove, da je že B. Jeraj to uredila in vse
obvestila.
K. Ošlak, sekretarka na Oddelku za mednarodno sodelovanje, je s sodelavci v okviru Oddelka za mednarodno sodelovanje od
zadnje seje izvedla naslednje aktivnosti: redno izvajajo uradne ure ter odgovarjajo na vprašanja študentov. Za Nacionalno
platformo ESN na Primorskem Klemen pripravlja projektno poročilo. ESN Maribor organizira pohod na Pohorje, ki bo 10. maja.
Klemen je bil z njimi v kontaktu, ampak so bili neodzivni in so samo nekaj dni prej javili, da ne bodo spreminjali datuma
pohoda, ker imajo dovolj prijav. In zato, ker ima tudi ŠOUM dovolj prijav, so se odločili za izvedbo ločenih pohodov. Glede
SOrCe ni nič novega, Lea redno komunicira z vsemi. Pri projektu ŠMIC poteka promocija na Facebooku. Za natečaj »Študent
vandra« so dobili 8 člankov. Za projekt Ekskurzija v Toskano so zapolnjena vsa mesta, povpraševanje je bilo ogromno. Trenutno
Vid preverja, ali imajo vsi status študenta. Prednost imajo slovenski študenti UM. Internacionalni pohod »Wanna hike?« bo
izveden 1. junija. Urban je pripravil projektni načrt, šli bodo na Uršljo goro. Povabljeni bodo slovenski in Erasmus študenti,
namen bo medkulturno povezovanje in druženje. Glede SCiM pove, da so sprejetim udeležencem poslali formo, ki jo je izpolnilo
78 od 90 povabljenih participantov. Lea je pripravila vabila in garantna pisma (23), ki jih bo D. Žura odnesel na občino na
overitev. Klemen in Patricija sta v kontaktu z Dijaškim domom Drava, ta teden bosta šla na sestanek, da se dogovorita glede
menijev. Sara pripravlja program za 20. obletnico, naročila je prvi promocijski material. Pripravljajo logistiko, razpis za
prostovoljce je že pripravljen in bo odprt do 10. maja. Trenutno imajo že 2 prijavljena prostovoljca. Prijavila se je tudi 1 punca,
ki nima več statusa študenta.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, vpraša, koliko je punca stara.
K. Ošlak, sekretarka na Oddelku za mednarodno sodelovanje, pove, da je pred kratkim končala študij.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, predlaga, da naprej počakajo do konca razpisa in odvisno od števila prijavljenih študentov razmislijo,
ali potrebujejo še več prostovoljcev. Če punca res želi pomagati in je v starostni meji za konferenco, ne vidi težav.
K. Ošlak, sekretarka na Oddelku za mednarodno sodelovanje, pove, da Vid pripravlja program za večerni del, Minea je
odgovorna za popoldanske aktivnosti. K. Ošlak bo poslala vabila za župana, rektorja in predstavnika mednarodne pisarne.

Točka 4: Ustanavljanje in zaključevanje projektov

Nejc Babič, vodja OE BEST, predstavi projektni načrt »BEST delovno-motivacijski vikend pomlad 2018«. Projekt bo trajal od
18. 5. do 20. 5. 2018., vodja je Gregor Janžek. Namen dogodka je organizirati vikend, kjer bi uvedli nove člane lokalne BEST
skupine Maribor, ki niso bili prisotni na zadnji delavnici BEST KNOWLEDGE TRANSFER. Izvedli bodo izobraževanje in predstavili
ŠOUM novim članom BEST.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektni načrt »BEST delovno-motivacijski vikend pomlad 2018« v izvedbi

R-23/03:

OE BEST, kot izhaja iz priloge.'

Izid glasovanja:

Za:

3

Proti:

0

Vzdr.:

0

Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je ugotovil, da je sklep sprejet soglasno.
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Točka 5: PRFoRMA

D. Spital, svetovalec za odnose z javnostmi, pove, da se bo oblikovalka predstavila na prihodnji seji.
D. Spital, svetovalec za odnose z javnostmi, pove, da je Igor Jesih posredoval prošnjo PIPa, in sicer bi potrebovali jutri, 9. 5.,
pomoč na stojnici pred ŠTUKom, kjer poteka promocija. Prosi, da sekretarji in podsekretarji posredujejo prošnjo sodelavcem
oddelkov.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, predlaga, da D. Spital pošlje e-mail sekretarjem, in prosi, da sekretarji posredujejo informacijo in
najdejo 1 ali 2 sodelavca, ker je to pomembno za PIP in ŠOUM.
D. Spital, svetovalec za odnose z javnostmi, pove, da je hotel še enkrat vse opozoriti, da čas po prvomajskih praznikih ni najbolj
primeren za izvedbo projektov, dobro bi bilo, da to upoštevajo v prihodnje.

Točka 6: Kadrovska vprašanja

Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, pove, da so prijeli odstopno izjavo Vida Glinška, ki ne bo mogel več izpolnjevati funkcije svetovalca
predsednika ŠOUM zaradi zaposlitve.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep

'Študentsko predsedstvo ŠOUM se seznani z odstopno izjavo Vida Glinška, svetovalca predsednika ŠOUM, kot

R-23/04:

izhaja iz priloge.'

Izid glasovanja:

Za:

3

Proti:

0

Vzdr.:

0

Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je ugotovil, da je sklep sprejet soglasno.
N. Hrast, vodja DSM, predstavi predlog za imenovanje članice OE DSM Nine Kitel, ki se je izkazala za prijazno in samoiniciativno
sodelavko.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep

'Študentsko predsedstvo ŠOUM imenuje Nino Kitel, za sodelavko OE DSM, do 31. 8. 2018, kot izhaja iz priloge.'

R-23/05:

Izid glasovanja:

Za:

3

Proti:

0

Vzdr.:

0

Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je ugotovil, da je sklep sprejet soglasno.
N. Hrast, vodja DSM, predstavi predlog za imenovanje člana OE DSM Petra Mrdoviča, ki se je v času poskusne dobe izkazal kot
odgovoren in samoiniciativen, dober vodja.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep

'Študentsko predsedstvo ŠOUM imenuje Petrja Mrdoviča, za sodelavca OE DSM, do 31. 8. 2018, kot izhaja iz

R-23/06:

priloge.'

Izid glasovanja:

Za:

3

Proti:

0

Vzdr.:

0

Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je ugotovil, da je sklep sprejet soglasno.
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Točka 7: Razno

Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, prosi, da vsi sekretarji spomnijo sodelavce, da je projekt Lampiončki zelo pomemben za ŠOUM in
prinaša veliko odgovornosti in tudi veselja, zato se vsi morajo maksimalno potruditi pri pripravljanju in pri delu na dan dogodka.
D. Glazer, sekretar na Oddelku za interesne dejavnosti študentov, predlaga, da prestavijo naslednjo sejo Študentskega
predsedstva na 11. uro zaradi velike količine obveznosti pri Lampiončkih.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, pove, da bo seja predsedstva v torek, 15. maja 2018, ob 11.00 uri.

Zapisala:
Svitlana Kovac
Študentska organizacija Univerze v Mariboru
Žiga Pirš, predsednik

Maribor, 15. maj 2018
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