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Slomškov trg 15 

2000 Maribor, Slovenija 

 

 

Maribor, 25. aprila 2018 

 

 

ZAPISNIK 

1. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 25. 4. 2018, 

 

Prisotni člani ŠS UM: Izak Glasenčnik (FERI), Anja Pečoler (FKBV), Luka Oblak (MF), Matic Bogolin (ŠD), 

Helena Cenc (EPF), Andrej Šajher (FS), Mojca Žlogar (PF), Kaja Sel (FF), Jerneja Žerak (FNM) 

 

Nadomestni člani ŠS UM: Monika Vogrinec (ŠD), Tejo Jehart (FS), Nejc Hanžel (FGPA), Maša Jazbec (FF), 

Katja Zemljič (FNM) 

 

Predsedujoča ŠS UM: Prorektorica za študentska vprašanja UM: Maja Žibert 

 

Ostali prisotni: Tina Pivec (FF), Monika Strauss (EPF), Katarina Pridigar (MF), Patricija Lunežnik (FZV), 

Borut Gaber (UKM), Sandra Kurnik Zupanič (UKM), Jan Jezeršek (MF), David Borlinič Gačnik (PF), Lučka 

Goričan (FF), Teodor Trojner (MF) 

 

 

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 1. redne seje ŠS UM 

 

Pod točko »Potrditev dnevnega reda 1. redne seje ŠS UM« je predsedujoča predlagala, da se dnevni red, 

ki je razviden iz gradiva, spremeni tako, da točka 7 postane 3. točka. 

 

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

 

Sklep 1 

 

ŠS UM potrdi dnevni red 1. redne seje ŠS UM, spremenjen tako, da točka 7 »Pritožbene zadeve« 

postane 3. točka. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

Ad 2. Poročanje o dejavnosti UKM za študente 

 

Predsedujoča je pod točko »Poročanje o dejavnosti UKM za študente« besedo predala tajniku 

Univerzitetne knjižnice Maribor, Borutu Gabru, in vodji enote za izposojo in posredovanje dokumentov 
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UKM, Sandri Kurnik Zupanič.  

 

Borut Gaber je predstavil delovanje čitalnice ČUK in financiranje čitalnice, ki so ga prvotno sofinancirale 

tudi članice UM, vendar je bilo leta 2016 sofinanciranje ukinjeno, manjko se je nadomestil s povišanjem 

članarine UKM, ki jo študenti poravnajo ob vpisu. Dodal je, da je zaradi tega na predlog ŠS UM ČUK odprt 

tudi v nedeljo in v soboto namesto do 18.00 do 24.00. ŠS UM je zaradi težav s financiranjem delovanja 

ČUK-a pozval k temu, da ŠS UM in UKM skupaj pristopita k iskanju sredstev za obratovanje ČUK-a in dodal, 

da ostajajo članarine v študijskem letu 2018/2019 nespremenjene.  

 

Sandra Kurnik Zupanič je predstavila samoevalvacijsko poročilo UKM za študijsko leto 2016/2017. 

Povedala je, da število uporabnikov, predvsem študentov, upada zaradi zmanjšanja vpisa na UM. 

Predstavila je tudi statistiko uporabe in obiska čitalnice ČUK. Poudarila je tudi spremembe, ki se obetajo 

uporabnikom in kaj je bilo storjeno v zadnjih letih.  

 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Sklep 2 

 

ŠS UM se seznani s samoevalvacijskim poročilom UKM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 2. 1.  

 

ŠS UM poziva vodstvo UM, da zagotovi sredstva za delovanje dnevno-nočne čitalnice ČUK. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad 3. Pritožbene zadeve 

 

Predsedujoča je pod točko »Pritožbene zadeve« predala besedo prodekanici za študentska vprašanja FF 

UM Lučki Goričan, ki je povedala, da so na seji ŠS FF obravnavali podajo mnenja o pedagoški 

usposobljenosti dr. Maje Godine Golija in da je bilo s strani dveh članic ŠS FF, ki ju dr. Maja Godina Golija 

poučuje, povedano, da je ocena, pridobljena na podlagi ankete o pedagoškem delu, daleč od realnega 

stanja. Zaradi pripombe študentk so se odločili, da bodo dodatno preverili mnenje študentov z interno 

anketo. V anketi je sodeloval majhen vzorec študentov in da v mnenjih ni bilo izraženih pomislekov, zato 

je bila sklicana izredna seja ŠS FF, kjer so dr. Maji Godini Golija podali pozitivno mnenje o pedagoški 

usposobljenosti. Lučka Goričan je še dodala, da se na njo v povezavi z izvedbo dodatne ankete ni obrnil 

nihče.  

Maja Žibert je še dodala, da se pritožniki niso strinjali z dikcijo vprašanj, da ne vedo, kaj je bilo mišljeno 

kot podaja iskrenega mnenja. Dodatno je izpostavila, da 194. člen Statuta UM določa, da lahko ŠS FF poda 

mnenje o pedagoški usposobljenosti kandidata na podlagi rezultatov študentske ankete in obrazloženih 

utemeljitvah študentskega sveta in na 12. člen Pravilnika o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve 

študentov na Univerzi v Mariboru, ki narekuje, da mora študentski svet članice v primeru odstopanj med 
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rezultati študentske ankete in mnenjem študentskega sveta članice priložiti pojasnilo z razlogi za 

odstopanja.  

 

 

Predsedujoča je odprla razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala, da se na podlagi razprave pripravi 

odgovor pritožnik ter predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Sklep 3 

 

ŠS UM se seznani s pritožbo in ugovorom na izvedbo ankete (4. 4. 2018 – 6. 4. 2018), vezane na 

habilitacijski postopek dr. Maje Godine Golja. Na podlagi razprave na seji Študentskega sveta Univerze 

v Mariboru z dne, 25. 4. 2018 na kateri je poročala prodekanica za študentska vprašanja Filozofske 

fakultete Univerze v Mariboru in kjer so o tem razpravljali člani Študentskega sveta Univerze v 

Mariboru, se študentom 2. letnika podiplomskega študija, smer Sociologija EN poda odgovor, ki ga v 

imenu Študentskega sveta Univerze v Mariboru pripravita prorektorica za študentska vprašanja, Maja 

Žibert in sekretarka Študentskega sveta Univerze v Mariboru, Tina Pivec. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 4. Potrditev zapisnikov 18. redne seje ŠS UM, 12. izredne seje ŠS UM, 1. in 10. korespondenčne 

seje ŠS UM ter konstitutivne seje ŠS UM 

 

Pod točko »Potrditev zapisnikov 18. redne seje ŠS UM, 12. izredne seje ŠS UM, 1. in 10. korespondenčne 

seje ŠS UM ter konstitutivne seje ŠS UM« je predsedujoča povedala, da pripomb na zapisnike ni bilo.  

 

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

 

 

Sklep 4 

 

ŠS UM potrdi zapisnik 18. redne seje ŠS UM, zapisnik 12. izredne seje ŠS UM, zapisnik 1. in zapisnik 10. 

korespondenčne seje ŠS UM ter zapisnik konstitutivne seje ŠS UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 5. Pregled neizvršenih sklepov 

 

Predsedujoča je pod točko »Pregled neizvršenih sklepov« besedo predala sekretarki ŠS UM Tini Pivec, ki 

je povedala, da neizvršenih sklepov ni bilo.  

 

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

 

Sklep 5 
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ŠS UM se seznani s poročilom o izvrševanju sklepov. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 6. 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 

povedala, da predstavnik študentov Jure Pirc na zadnji seji Upravnega odbora UM ni bil prisoten.  

Tina Pivec, članica Komisije za podiplomski študij Senata UM, je poročala o dogajanju na seji Komisije za 

podiplomski študij Senata UM, kjer so se seznanili s študijskim koledarjem, ki ga je obravnavala Komisija 

za dodiplomski študij Senata UM, seznanili so se z novostmi glede Digitalne knjižnice UM in potrdili teme 

doktorskih dizertacij.  

Predsedujoča je povedala, da seja Habilitacijske komisije Senata UM zaradi nesklepčnosti ni bila izvedena. 

Kaja Sel, članica Senata UM, je povedala, da je bila zadnja seja Senata UM 17. aprila 2018. Povedala je, da 

se je potrditev študijskega koledarja za prihodnje leto prestavila zaradi tega, ker ni bilo podano mnenje 

ŠS UM, podano je bilo pozitivno mnenje akreditaciji študijskega programa Dentalna medicina, pod točko 

o habilitacijah pa je bila obravnavana pritožba dr. Zlatke Rakovec-Felser na odločbo Senata FF UM, pri 

čemer je bilo odločeno, da se pritožnici ne poda soglasja k izvolitvi v naziv izredna profesorica.  

Monika Strauss je poročala o dogajanju na seji Komisije za dodiplomski študij Senata UM, kjer so potrjevali 

spremembe študijskih programov na EPF, FERI, FS in MF, obravnaval se je predlog akreditacije študijskega 

programa Dentalna medicina, obravnavala se je analiza vpisa na študijske programe, študijski koledar in 

skupne usmeritve za pripravo zaključnih del.  

Tejo Jehart, član Komisije za znanstvenoraziskovalno dejavnost Senata UM, je povedal, da se je 

obravnaval osnutek pravilnika za odprti dostop, ki zajema prost dostop do člankov ipd. in pregledane so 

bile prijave na javne razpise UM.  

Tejo Jehart je predstavil še dogajanje na Komisiji za mednarodne zadeve Senata UM, kjer so sprejeli 

različne sporazume za sodelovanje s tujimi fakultetami.  

David Borlinič Gačnik je povedal, da je bilo zasedanje Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 

prestavljeno za en mesec. 

Maja Žibert je povzela dogajanje na Statutarni komisiji UM, kjer je bil obravnavan in potrjen osnutek 

Pravilnika o volitvah dekanov članic UM.  

 

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

 

Sklep 6 

 

ŠS UM se seznani s poročili s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 7. Študijski koledar 2018/2019 

 

Pod točko »Študijski koledar 2018/2019« je predsedujoča predstavila problematiko sprejema študijskega 

koledarja za prihodnje študijsko leto. Povedala je, da da je bil predlog študijskega koledarja potrjen na 

Komisiji za dodiplomski študij Senata UM, nato pa je bil po vsebinski obravnavi na Senatu UM predlog na 
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pobudo senatorjev študentov posredovan še na ŠS UM.  Dodala je, Sindikat VSS UM opozarja, da študijski 

koledar ni pripravljen v skladu z določili ZViS in Statuta UM, kjer je določeno, da mora študijsko leto trajati 

30 tednov. 

Povedala je, da je bil predlog Komisije za dodiplomski študij Senata UM pripravljen tako, da je daljši od 30 

tednov zaradi praznikov.  

Predsedujoča je odprla razpravo. 

Monika Strauss je povedala, da je 14 tednov in 6 dni v zimskem semestru ter 13 tednov in 6 dni v letnem 

semestru. Povedala je, da sta novembra v enem tednu predvidena zgolj dva dneva pedagoškega procesa, 

kar pa štejejo kot celi teden. 

Kaja Sel je povedala, da je veliko profesorjev na Senatu UM izpostavilo, da ne bodo uspeli v celoti izvesti 

zastavljenega učnega načrta, v kolikor bi skrajšali predlagane tedne, kar bi vplivalo na zmanjšanje 

kakovosti študija.  

Katja Zemljič je izpostavila, da 24. 12. profesorji ne bodo prisotni, saj bo neuradno odpadel študijski 

proces.  

Monika Strauss je poudarila še problematiko kolektivnih dopustov, ki so jo problematizirali zaradi tega, 

ker je določeno, kdaj morajo imeti dopust.  

 

Predsedujoča je po opravljeni razpravi predlagala sprejem naslednjega sklepa: 

 

Sklep 7 

 

ŠS UM daje pozitivno mnenje k študijskemu koledarju za študijsko leto 2018/2019, kot je razviden iz 

priloge Študijski koledar 2018-2019. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 8. Poročilo o izvedbi Univerzitetne športne lige za prvaka UM 

 

Pod točko »Poročilo o izvedbi Univerzitetne športne lige za prvaka UM« besedo predala koordinatorju za 

šport Teodorju Trojnerju, ki je povzel dogajanje v sklopu projekta Univerzitetna športna liga za prvaka 

UM.  Povedal je, da je bilo prijavljenih 37 ekip, vendar jih je do konca lige vztrajalo 32. Predstavil je končne 

rezultate in zmagovalce posameznih disciplin ter člane ŠS UM opozoril na izboljšave, ki so potrebne v 

prihodnje. Te izboljšave so promocija, ureditev dvorane UŠC, posodobitev opreme in pridobitev sodnikov. 

Zbrane je pozval, da mu, v kolikor poznajo sodnike posameznih disciplin, pomagajo pri iskanju sodnikov, 

kar so nekateri izmed članov ŠS UM tudi potrdili. Dogovorjeno je bilo, da se člane ŠS UM pred pričetkom 

Univerzitetne športne lige za prvaka UM 2018/2019 pozove, da posredujejo svoje predloge glede 

sodnikov. 

 

Predsedujoča je po razpravi predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Sklep 8 

 

ŠS UM se seznani s poročilom koordinatorja za šport ŠS UM Teodorja Trojnerja o izvedbi Univerzitetne 

športne lige za prvaka UM. 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 9. Podaja predlogov za nagrade Univerze v Mariboru za študente 

 

Pod točko »Podaja predlogov za nagrade Univerze v Mariboru za študente« je predsedujoča povedala, da 

je rok za prijave potekel 9. aprila 2018 in besedo predala Moniki Strauss, članici komisije za pregled 

kandidatur, ki je predstavila posamezne kandidate.  

 

Maja Žibert je povedala, da bo za potrebe glasovanja za prejemnike nagrad UM imenovana komisija v 

naslednji sestavi: Tejo Jehart kot predsednik volilne komisije in Jerneja Žerak ter Maša Jazbec kot članici 

te komisije.  

 

Predsedujoča je predlagala sprejem naslednjega sklepa:  

 

Sklep 9 

 

ŠS UM imenuje komisijo za potrebe glasovanja za prejemnike nagrad UM za študente v naslednji sestavi 

Tejo Jehart za predsednika volilne komisije in Jerneja Žerak ter Maša Jazbec za članici volilne komisije. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Tejo Jehart je po glasovanju predstavil rezultate glasovanja. Izglasovani predlogi za nagrade študentom 

UM so bili naslednji:  

- Nejc Noč (MF) je predlagan za prejemnika znaka Leona Štuklja za športne dosežke,  

- Miha Zdovc (MF) in Tamara Govejšek (FKKT) sta bila predlagana za prejemnika plakete Leona 

Štuklja za športne dosežke, 

- Žan Domanjko (FNM) je bil predlagan za prejemnika Listine za pomembne kulturne dosežke 

študentov UM,  

- Andrej Oprčkal (FS) je bil predlagan za prejemnika Listine za izjemen prispevek k razvoju 

obštudijskih dejavnosti na UM in 

- Mojca Jarc (MF) je bila predlagana za prejemnico Listine za naj prostovoljca študenta UM.  

 

Predsedujoča je po predstavitvi rezultatov glasovanja predlagala sprejem naslednjih sklepov: 

 

Sklep 9.1. 

 

ŠS UM predlaga, da se znak Leona Štuklja za športne dosežke podeli Nejcu Noču, študentu Medicinske 

fakultete UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 9.2. 

 

ŠS UM predlaga, da se plaketa Leona Štuklja za športne dosežke podeli Mihi Zdovcu, študentu 
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Medicinske fakultete UM in Tamari Govejšek, študentki Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 

UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 9.3. 

 

ŠS UM predlaga, da se Listina za pomembne kulturne dosežke študentov UM podeli Žanu Domanjku, 

študentu Fakultete za naravoslovje in matematiko UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 9.4. 

 

ŠS UM predlaga, da se Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM podeli 

Andreju Oprčkalu, študentu Fakultete za strojništvo UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 9.5. 

 

ŠS UM predlaga, da se Listino za naj prostovoljca študenta UM podeli Mojci Jarc, študentki Medicinske 

fakultete UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad. 10. Imenovanje članov Komisije za interesne dejavnosti študentov Univerze v Mariboru in stalnih 

delovnih komisij ŠS UM 

 

Predsedujoča je pod točko »Imenovanje članov Komisije za interesne dejavnosti študentov Univerze v 

Mariboru in stalnih delovnih komisij ŠS UM« povedala, da je dosedanjim predsednikom in članom stalnih 

delovnih komisij ŠS UM s potekom mandata ŠS UM tudi njim potekel mandat. Povedala je, da so v roku 

prispele naslednje kandidature:  

- Kaja Sel (FF), Helena Cenc (EPF) in Luka Oblak so kandidirali za člane Komisije za interesno 

dejavnost študentov UM,  

- Monika Strauss (EPF) in Katarina Pridigar (FERI) sta kandidirali za predsednico Stalne delovne 

komisije za študijske zadeve ŠS UM,  

- Andrej Šajher (FS) je kandidiral za predsednika Stalne delovne komisije za obštudijske zadeve ŠS 

UM,  

- Nina Krel (EPF) je kandidirala za predsednico Stalne delovne komisije za socialne zadeve ŠS UM,  

- David Borlinič Gačnik (PF) je kandidiral za predsednika Stalne delovne komisije ŠS UM za kakovost,  
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- Sara Bolčevič (PF) je kandidirala za članico Stalne delovne komisije za socialne zadeve ŠS UM,  

- Igor Peras (FF), Mima Berdnik (PF) in Sara Zmrzlak so kandidirali za člane Stalne delovne komisije 

ŠS UM za kakovost.  

 

Kandidati so prisotnim predstavili svoje dosedanje delo, svoje cilje in prednosti.  

 

Po predstavitvi je Luka Oblak vprašal Moniko Strauss, kandidatko za predsednico Stalne delovne komisije 

za študijske zadeve ŠS UM, če bo, v kolikor bo izvoljena, svoje delo opravljala do konca mandata. 

 

Monika Strauss je odgovorila, da ima namen svoje delo opravljati do konca mandata.  

 

Po razpravi so bile opravljene volitve za predsednico Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM, 

kjer je največ glasov prejela Monika Strauss.  

 

Predsedujoča je predlagala sprejem naslednjih sklepov: 

 

Sklep 10 

 

ŠS UM imenuje Kajo Sel, Heleno Cenc in Luko Oblaka za člane Komisije za interesno dejavnost študentov 

UM za mandatno dobo, ki se veže na mandatno dobo članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 10.1. 

 

ŠS UM imenuje Moniko Strauss za predsednico Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠS UM za 

mandatno dobo, ki se veže na mandatno dobo članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 10.2. 

 

ŠS UM imenuje Andreja Šajherja za predsednika Stalne delovne komisije za obštudijske zadeve ŠS UM 

za mandatno dobo, ki se veže na mandatno dobo članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 10.3. 

 

ŠS UM imenuje Nino Krel za predsednico Stalne delovne komisije za socialne zadeve ŠS UM za 

mandatno dobo, ki se veže na mandatno dobo članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru. 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 10.4. 

 

ŠS UM imenuje Saro Bolčevič za članico Stalne delovne komisije za socialne zadeve ŠS UM za mandatno 

dobo, ki se veže na mandatno dobo članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 10.5. 

 

ŠS UM imenuje Davida Borliniča Gačnika za predsednika Stalne delovne komisije ŠS UM za kakovost za 

mandatno dobo, ki se veže na mandatno dobo članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 10.6. 

 

ŠS UM imenuje Igorja Perasa, Mimo Berdnik in Saro Zmrzlak za člane Stalne delovne komisije ŠS UM za 

kakovost za mandatno dobo, ki se veže na mandatno dobo članov Študentskega sveta Univerze v 

Mariboru. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 10.7. 

 

ŠS UM nameni predsednikom stalnih delovnih komisij ŠS UM plačilo v višini 6 EUR/h bruto. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 11. Imenovanje članov Komisije za knjižnični sistem Univerze v Mariboru 

 

Predsedujoča je pod točko »Imenovanje članov Komisije za knjižnični sistem Univerze v Mariboru« 

povedala, da je dosedanjim članom Komisije za knjižnični sistem Univerze v Mariboru potekel mandat in 

da smo bili s strani vodstva Univerzitetne knjižnice Maribor pozvani, da imenujemo nove tri člane Komisije 

za knjižnični sistem UM za mandatno dobo dveh let, od 25. 4. 2018 do 24. 4. 2020.  

 

Na poziv h kandidiranju so se odzvali trije kandidati: Mojca Žlogar, študentka Pravne fakultete UM, Tjaša 

Pavšič, študentka Pravne fakultete UM in Mufid Muharemović, študent Fakultete za strojništvo UM.  

 

Predsedujoča je zbrane člane pozvala k razpravi, vendar razprave ni bilo, zato je predlagala sprejem 
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naslednjega sklepa: 

 

Sklep 11 

 

ŠS UM imenuje Mojco Žlogar, Tjašo Pavšič in Mufida Muharemovića za člane Komisije za knjižnični 

sistem UM za mandatno obdobje od 25. 4. 2018 do 24. 4. 2020. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad. 12. Predlogi in pobude 

 

Pod točko »Predlogi in pobude« ni bilo razprave.  

 

 

Ad. 13. Razno 

 

Pod točko »Razno« ni bilo razprave. 

 

Zapisala: 

     

Tina Pivec, l. r. Maja Žibert, l. r. 

Sekretarka Študentskega sveta Prorektorica za študentska vprašanja 

Univerze v Mariboru Univerze v Mariboru 


