Čistopis

24. redna seja
Študentskega predsedstva ŠOUM
Zapisnik

Datum seje:

15. 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
Bernarda Jeraj, podpredsednica ŠOUM in sekretarka na Oddelku za
socialna in zdravstvena vprašanja študentov
Pia Mernik, sekretarka na Oddelku za univerzitetno politiko in
izobraževanje

Odsotni člani:

/

Prisotni ostali:

Dejan Spital, svetovalec za odnose z javnostmi
Teodor Varga, predsednik Študentskega zbora ŠOUM
Maja Komovec, generalna sekretarka ŠOUM
Rebeka Sirc, pomočnica predsednika ŠOUM
Svitlana Kovac, pomočnica pri organizaciji projektov

Čas začetka seje:

11:04

Čas zaključka seje:

11:45

Predlagani dnevni red:
1.

Potrditev dnevnega reda 24. redne seje Študentskega predsedstva ŠOUM

2.

Potrditev zapisnika 23. redne seje Študentskega predsedstva ŠOUM

3.

Poročanje o delu oddelkov

4.

Ustanavljanje in zaključevanje projektov

5.

PRFoRMA

6.

Razno
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Točka 1: Potrditev dnevnega reda 24. redne seje Študentskega predsedstva ŠOUM

Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, odpre razpravo o dnevnem redu 24. redne seje.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep

'Dnevni red 24. redne seje Študentskega predsedstva ŠOUM se potrdi.'

R-24/01:

Izid glasovanja:

Za:

5

Proti:

0

Vzdr.:

0

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

Točka 2: Potrditev zapisnika 23. redne seje Študentskega predsedstva ŠOUM

Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, odpre razpravo o zapisniku 23. redne seje Študentskega predsedstva ŠOUM.
B. Jeraj, podpredsednica ŠOUM in sekretarka na Oddelku za socialna in zdravstvena vprašanja študentov, pove, da je bil za
potrebe pohoda na Pohorje plačan 1 velik avtobus, prosi za popravke.
K. Ošlak, sekretarka na Oddelku za mednarodno sodelovanje, pove, da je ESN Maribor načrtoval pohod na Pohorje 10. 5. 2018,
prosi za popravke.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi zapisnik 23. redne seje Študentskega predsedstva ŠOUM s popravki, kot

R-24/02:

izhaja iz priloge.'

Izid glasovanja:

Za:

5

Proti:

0

Vzdr.:

0

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

Točka 3: Poročanje o delu oddelkov

P. Mernik, sekretarka na Oddelku za univerzitetno politiko in izobraževanje, je s sodelavci v okviru Oddelka za univerzitetno
politiko in izobraževanje od zadnje seje izvedla naslednje aktivnosti: redno izvajajo koordinacije in uradne ure. Jezikovni tečaj
nemščine je zaključen, tečaj ruščine se konča naslednji teden. Udeleženci so izpolnili ankete, vsi so s tečajem zadovoljni.
Ekskurzija v podjetja je odpadla, pripravljajo projektno poročilo. Namesto tega projekta bodo poskusili izvesti Trivia night skupaj
z Oddelkom za interesne dejavnosti študentov v juniju, projekt je trenutno še v začetni fazi planiranja. Za konferenco se je
začela intenzivna promocija in plakatiranje v vseh študentskih domovih in na fakultetah. Urška je opravila intervju na BK TV.
Trenutno pripravljajo brošuro. Zadovoljni so z odzivom sponzorjev, od s'Oliverja so dobili vrečke kot sponzorski material.
22. 5. bo potekala promocija z letaki po različnih fakultetah in v mestu. Poskušajo pridobiti čim več prijav, saj še niso zadovoljni
s številom prijavljenih. Pri Tutorstvu ni nič novega, vse poteka po načrtu. Včeraj, 14. 5., so imeli vsebinski sestanek, kjer so
debatirali o nekaterih členih ZVis, vsega še niso uspeli pregledati. Dogovorili so se, da bodo imeli delovno-motivacijski vikend
oddelka, ki se bo izvajal po konferenci.
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. 8. 5. so izvedli finale ŠOUROCK,
zmagovalci so Spotless Minds. Razdelili so vse pivo in promocijski material, z izvedbo projekta so zadovoljni. Opažene so bile
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izboljšave pri izvedbi. Za dobro potezo se je izkazala pomoč bandom na odru. Ker vedno najamejo dodatno opremo, ki jo večina
bandov ne zna uporabljati, so se letos odločili najeti tudi dodatnega tonskega tehnika, ki pomaga glasbenikom z opremo. 10. 5.
je bil izveden zadnji ČVK, prodano je bilo več kot 200 kart, dvorana je bila polna. Zahvali se za pomoč vsem oddelkom,
sodelavcem BEST in poslancem za pomoč pri Lampiončkih. Do 11. ure je že 11 ekip potrdilo svojo udeležbo za Lampiončkove
igre.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je pohvalil D. Glazerja in ostale sodelavce za delo in pomoč pri projektu Lampiončki.
B. Jeraj, podpredsednica ŠOUM in sekretarka na Oddelku za socialna in zdravstvena vprašanja študentov, je s sodelavci Oddelka
za socialna in zdravstvena vprašanja študentov od zadnje seje izvedela naslednje aktivnosti: izvajajo uradne ure in koordinacije.
Glede pomoči starejšim in invalidnim občanom pove, da so ta teden pomagali starejši gospe pri čiščenju oken, v četrtek ali
petek greta Kristjan in Nino pogledat garažo od neke gospe, saj ji odpada omet. Druženje poteka po načrtu. Psihološka
svetovalnica je v teku, vsi termini so zasedeni. Glede pomoči študentom invalidom pove, da so računi urejeni, za predajo
električnega kolesa se bodo dogovorili kasneje. Glede dobrodelnega projekta »Rabim te, računalnik!« pove, da je prijavljenih 10
študentov in 1 starejša gospa, razpis še traja. Pripravili bodo srečelov, vodja je Luc Horvat. Za Krvodajalsko akcijo so danes
oddali projektno poročilo. V okviru projekta Aktivna študentska pomlad so 9. 5. izvedeli pohod na Pohorje. Projekt je bil zelo
uspešen, udeleženci so izpolnili anketo, vsi so zadovoljni. Edini minus je bil v tem, da je bil avtobus preveč poln, čeprav je
Marprom dal informacijo, da je avtobus dovolj velik za 90 ljudi. Kot minus so omenili tudi, da je med pohodom potekala
promocija pohoda, ki so ga promovirali člani OMS, udeležence pohoda je to zmotilo. Na začetku pohoda so na avtobusu vsem
študentom že omenili pohod.
K. Ošlak, sekretarka na Oddelku za mednarodno sodelovanje, pove, da so se sodelavci oddelka pogovarjali z udeleženci o
pohodu, ki bo izveden.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, pove, da mora promocija potekati takrat, ko so vsi udeleženci skupaj, ne pa med projektom.
B. Jeraj, podpredsednica ŠOUM in sekretarka na Oddelku za socialna in zdravstvena vprašanja študentov, pove, da je vse ostalo
potekalo po planu, vsi so zadovoljni. Na koordinaciji bodo pripravili evalvacijo projekta. Danes, 15. 5., bodo izvedli Akcijo 0.0 in
Kadilsko policijo. Glede delovne brigade pove, da so obiskali občino Črna na Koroškem in pogledali delovišča. Niso najbolj
zadovoljni, ampak upajo, da bodo projekt izpeljali tako, kot je treba, čeprav bodo imeli več dela, kot po navadi. Promocija
poteka, iščejo sponzorje, dogovarjajo se glede popoldanskih aktivnosti in orodja. Vse poteka po načrtu. Glede razstave pove, da
so bili v arhivu, našli so večino stvari. Za projekt na temo okoljevarstva pripravljajo evalvacijo projekta in projektno poročilo.
Glede vsebin ni nič novega. D. Močnik je v petek, 11. 5., izvedla predavanje za KŠDDM na temo dedovanja, dogodek je bil
uspešen.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, pohvali sodelavce Oddelka za socialna in zdravstvena vprašanja študentov za odlično izveden projekt.
Slišal je samo dobre odzive, očitno so takšni projekti pri študentih popularni.
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 so oddali projektno poročilo. ESN Maribor ni organiziral svojega pohoda na Pohorje, razlog ni
znan. Žal je, da pohod ni bil izveden, saj zaradi njega niso promovirali pohoda sociale med Erasmus študente. Glede SOrCe ni
nič novega, Lea redno komunicira z vsemi. 8 delegatov je potrdilo in vse izpolnilo za prijavo na SCiM. Pri projektu ŠMIC poteka
promocija na Facebooku. Natečaj »Študent vandra« je bil zaključen 11. maja. Dobili so 8 člankov, ki so bili precej kvalitetni.
Zmagovalka je študentka Pedagoške fakultete, ki se je udeležila izmenjave na Kanarskih otokih. Za nagrado je dobila možnost
brezplačne udeležbe na Ekskurziji v Toskano. Rezervirali so tudi eno mesto za njenega sopotnika, ki si bo sam plačal izlet. Za
Ekskurzijo so zapolnjena vsa mesta, Vid pripravlja program in izjavo odgovornosti. Za internacionalni pohod »Wanna hike?« je
pripravljen projektni načrt. Sodelavci oddelka so se udeležili pohoda na Pohorja, ki ga je organiziral Oddelek za socialna in
zdravstvena vprašanja študentov, in so zelo zadovoljni. Promovirali so svoj dogodek, ampak ni bil namen, da s tem prejmejo
negativne komentarje. Glede SCiM pove, da imajo 78 udeležencev, ki ustrezajo zahtevam. Poslali so jim invitation letter in
garantna pisma. Patricija se je prejšni teden udeležila sestanka v Dijaškem domu Drava, Sara pripravlja gradivo za
20. obletnico. Prvi promocijski material je že naročen, pripravljajo logistiko. Razpis za prostovoljce je odprt do 15. 5. 2018,
imajo že 5 prijav. Za večerni del imajo že v večini pripravljen program. Minea organizira popoldanske aktivnosti. Danes, 15. 5.,
bodo poslali vabila za župana in rektorja.
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B. Jeraj, podpredsednica ŠOUM in sekretarka na Oddelku za socialna in zdravstvena vprašanja študentov, predlaga, da v objavi
o zmagovalcu natečaja omenijo tudi kriterij, na podlagi katerega so določili zmagovalca.

Točka 4: Ustanavljanje in zaključevanje projektov

Teodor Varga, predsednik Študentskega zbora, predstavi projektni načrt »Delovno-motivacijski vikend Študentskega zbora«.
Projekt bo trajal od 8. 6. do 9. 6. 2018. in je namenjen vsem poslancem in predsedstvu ŠOUM. Cilj projekta je izvedba seje ŠZ
in odborov ŠZ. Udeležencem želijo predstaviti delovanje ŠOUM. Poglobiti želijo kolektivne odnose med poslanci ŠZ ŠOUM.
Izvedli bodo delavnice in aktivnosti, izdelali bodo promo video ŠZ ŠOUM.
B. Jeraj, podpredsednica ŠOUM in sekretarka na Oddelku za socialna in zdravstvena vprašanja študentov, pove, da si lahko na
njenem oddelku izposodijo vodne pištole.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektni načrt »Delovno-motivacijski vikend Študentskega zbora« v izvedbi

R-24/03:

Študentskega zbora ŠOUM, kot izhaja iz priloge.'

Izid glasovanja:

Za:

5

Proti:

0

Vzdr.:

0

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

Ana Gregorc, vodja OE ŠO FOV, predstavi projektni načrt »Grafične komunikacije«. Projekt bo izveden 5. 6. 2018. Vodja
projekta je Mark Pralica. Namen projekta je organizirati delavnico in študentom prikazati osnove izdelave logotipov in letakov.
Študentom bodo ponudili računalnike. V projektnem načrtu je napaka, ki bo popravljena, projekt bo izveden samo za študente
FOV.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je vprašal, koliko je maksimalno število udeležencev.
Ana Gregorc, vodja OE ŠO FOV, pove, da je maksimalno število študentov 25, saj imajo v učilnici toliko računalnikov.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, pove, da imajo v finančnem načrtu za ta projekt predvidenih 200,00 EUR. Predlaga, da za projekt
uvedejo kotizacijo. Na tak način bi lahko z minimalno kotizacijo v višini 3,00 EUR znižali vrednost projekta.
Ana Gregorc, vodja OE ŠO FOV, se strinja.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, prosi za popravke in opozori, da se dogodka lahko udeležijo izključno študentje FOV.
Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, je dal na glasovanje naslednji sklep:
Sklep

'Študentsko predsedstvo ŠOUM potrdi projektni načrt »Grafične komunikacije« v izvedbi OE ŠO FOV s popravki,

R-24/04:

kot izhaja iz priloge.'

Izid glasovanja:

Za:

5

Proti:

0

Vzdr.:

0

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

Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, pove, da je predstavitev projektnega načrta »Si za pohod? / Wanna hike?« prestavljena na naslednjo
sejo Študentskega predsedstva.
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Točka 5: PRFoRMA

D. Spital, svetovalec za odnose z javnostmi, pove, da promocija poteka po planu in opozori, da se v prihodnje morajo izogibati
načrtovanja dogodkov, ki bi bili izvedeni takoj po praznikih zaradi nizke udeležbe.

Točka 6: Razno

Ž. Pirš, predsednik ŠOUM, pove, da bo naslednja seja predsedstva v torek, 22. maja 2018, ob 12.00 uri.

Zapisala:
Svitlana Kovac

Študentska organizacija Univerze v Mariboru
Žiga Pirš, predsednik

Maribor, 18. maj 2018
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