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ZAPISNIK 

11. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 

z dne 8. 5. 2019 

(Južni stolp rektorata Univerze v Mariboru, s pričetkom ob 13:00) 

 

 

Prisotni člani ŠS UM: Luka Oblak (MF), Eva Gider (FKKT), Helena Cenc (EPF), Mojca Žlogar (PF), Žan 
Dreisibner (FZV), Marina Đorđeski (FOV), Nika Gaberšek (FVV), Lucija Dežan (FF), Katja Kokot (FT) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM: Nina Tojnko (FKBV), Anja Urek (ŠD), Blaž Kalšek (FS), Katja Zemljič 
(FNM), Luka Herman (FL) 

Predsedujoča: Živa Ledinek, v.d. prorektorja za študentska vprašanja UM 

Ostali prisotni: Jan Jezeršek (MF), Patricija Tomše (MF), Iva Jajčevič (MF), Tim Diaci (PF), Tjaša Heričko 
(FERI), Lara Šimon (PEF), Jure Deželak (FZV), Vito Vodenik (FOV), Neja Trontel (FNM), Teja Štrukelj (PF), 
Janja Žerak Vuk (UM), Jani Humar (FS) 

 
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 11. redne seje ŠS UM 
Predsedujoča je povedala, da je dnevni red razviden iz gradiva. Predlagala je, da se točka 8. Podaja 
soglasja k ceniku vpisnin UM umakne iz dnevnega reda, saj morajo posamezne članice najprej podati 
mnenje na cenik, preden pride v obravnavo na ŠS UM. Predsedujoča je povprašala glede pripomb na 
dnevni red. Pripomb ni. 
Predsedujoča je odprla razpravo, ker razprave ni bilo, je predlagala naslednji sklep: 

 

Sklep 1 

ŠS UM potrdi dnevni red 11. redne seje ŠS UM iz katerega se umakne točka 8. Podaja soglasja k 
ceniku vpisnin UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2. Potrditev zapisnikov 10. redne in 5. korespondenčne seje ŠS UM 
 

Predsedujoča je povedala, da sta iz gradiva razvidna zapisnika 10. redne seje ŠS UM in 5. 
korespondenčne seje ŠS UM ter da pisnih pripomb nismo prejeli.  

Povprašala je za pripombe na zapisnik. Ker pripomb ni bilo je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 
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Sklep 2 

ŠS UM potrdi zapisnike 10. redne in 5. korespondenčne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 3. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM 
 

Predsedujoča je poročala, da so se na seji UO UM obravnavala izhodišča za  rebalans, ki jih bo ŠS moral 
upoštevati. Predvidena je bila obravnava študijskega koledarja za leto 2019/2020 na seji Senata UM, a 
se je ta točka umaknila iz dnevnega reda, saj se je želel Rektor najprej sestati s predsedujočo. V primeru 
nastale spremembe v študijskem koledarju, se le-ta mora ponovno obravnavati na seji ŠS UM. Senat 
UM je obravnaval tudi akreditacijo obštudijskih dejavnosti, ki so ovrednotene v objavljenih učnih 
načrtih. Za KZRZ je poročala Lucija Dežan. Pregledalo se je sezname opreme, potrebne za znanstveno-
raziskovalno delo po posameznih članicah in se pozivalo članice, ki so oddale predloge v vrednosti manj 
kot 1000€ naj sezname umaknejo ali dopolnijo, saj se bodo manjše vsote pokrile iz drugih finančnih 
virov. Članice so pozivali naj ponovno pregledajo svojo opremo in oddajo dopolnjen seznam. Predlog 
sprememb Statuta UM je Senat na izredni seji potrdil.  

Na tej točki se razprava zaključi. Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Sklep 3.1 

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

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Predsedujoča je pojasnila, da se bo v naslednji točki obravnavalo pregled prisotnosti študentskih 
predstavnikov v Komisiji za ocenjevanje kakovosti Senata UM in poudarila, da moramo v komisije 
Senata predlagati študente, ki so zanesljivi in vestni ter bodo znali zagovarjati mnenje ŠS.  

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

 

Sklep 3.2 

ŠS UM se seznani s pregledom prisotnosti študentskih predstavnikov na sejah Komisije za 
ocenjevanje kakovosti univerze Senata UM v študijskih letih 2017/2018 in 2018/2019, ki so ga 
pripravile strokovne službe. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 4. Poročila predsednika stalne delovne komisije za obštudijske zadeve ŠS UM 
 

Predsedujoča je povedla, da se predsednik Komisije za obštudijske zadeve opravičuje za svojo 
odsotnost in je namesto njega prebrala poročilo o aktivnostih komisije. Izvedel se je projekt Teden 
zdravja, ki je bil dobro obiskan in odmeven. Potekalo je tudi finale univerzitetne lige, za katerega je iz 
poročila razvidno, da je požel velik uspeh. Vsem, ki so v organizaciji in izvedbi projektov sodelovali se 
je predsedujoča iskreno zahvalila, hkrati pa vse prisotne vljudno povabila na tekmo med univerzama, 
13. 5. v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja.  
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Predsedujoča je odprla razpravo, ker razprave ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Sklep 4 

ŠS UM se seznani s poročili predsednika stalne delovne komisije za obštudijske zadeve ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 5. Imenovanje predsednikov stalnih delovnih komisij ŠS UM 
 

Predsedujoča je povedala, da je zaradi podanih odstopnih izjav pozvala zainteresirane študente k 
prijavi na mesto predsednika za Komisije za kakovost ŠS UM, Komisije za socialne zadeve ŠS UM in 
Komisije za študijske zadeve ŠS UM. V razpisanem roku so se javili trije kandidati, ki jih je na sejo tudi 
povabila. Ker so vsi kandidati prisotni na seji, jih je naprosila za kratko predstavitev. 

KSZ: Je študentka 3. letnika MF. Dejavnost komisije sovpada z njenim poslanstvom, da pomaga ljudem, 
kar je razlog da študira na MF, kjer vodi uspešen humanitarni projekt, prek katerega je pridobila znanja 
in kontakte, ki ji bodo pomagali pri delu v KSZ. 

Predsedujoča naprosi vse prisotne da po predstavitvi postavijo vprašanja.  
Prodekan FOV vpraša ali se bo kandidatka vpisala na naslednjo stopnjo, nakar ga kandidatka opomni, 
da je študij splošne medicine enovit magistrski študij, ki traja 6 let. Prodekanica FVV vpraša, če je 
kandidatka pripravljena sodelovati s transfuziološkim centrom v Ljubljani. Kandidatka odgovori da bi 
sodelovala z njimi, v kolikor se bo pokazala priložnost.  

Ker ni nadaljnjih vprašanj, se predstavitev kandidatke z aplavzom zaključi. 

KŠZ: Kandidira članica ŠS UM iz FF. Pove, da jo je za oddajo kandidature navdušila bivša predsednica 
komisije. Izkušnje je pridobila na mnogih projektih ter tutorstvu. Zavzema se za boljšo predajo funkcij 
prodekanov, kar bi dosegla z izdajo Priročnika za prodekane. Znotraj komisij senata in podobnih komisij 
bi rada opolnomočila člane iz vrst študentov. Vse projekte, ki se izvajalo bi rada ohranila, a nadgradila. 

Vprašanj za kandidatko ni bilo , zato se je njena predstavitev z aplavzom zaključila. 

Komisija za kakovost: Kandidira študent PF, ki si prizadeva za dvig kakovosti izvedbe študijskega 
procesa. Rad bi pridobil praktične izkušnje in povzdignil zavest o študijskih anketah. Meni, da je 
delovanje komisije močno povezano z njegovo stroko. 

Vprašanj za kandidata ni, zato se njegova predstavitev z aplavzom zaključi. 

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjih sklepov: 

Sklep 5.1 

ŠS UM imenuje Ivo Jajčevič 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. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 5.2 

ŠS UM imenuje Lucijo Dežan 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. 

ZA: 14  PROTI:  0  VZDRŽANI: 1 
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Sklep 5.3 

ŠS UM imenuje Tima Diacia za predsednika Stalne delovne komisije za kakovost ŠS UM za mandatno 
dobo, ki se veže na mandatno dobo članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 5.4 

ŠS UM nameni predsednikom stalnih delovnih komisij plačilo v višini 6 €/uro bruto. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 6. Volitve članov Senata UM iz vrst študentov 
 

Predsedujoča je pojasnila, da moramo na podlagi poziva rektorja o bližajočem se poteku mandata 
članom Senata UM iz vrst študentov, izvoliti 9 članov Senata UM iz vrst študentov. Pove, da je bil 
izveden Poziv na katerega se je prijavilo 14 kandidatov.  

Zaradi izvedbe postopka volitev na seji je bilo najprej potrebno imenovati tričlansko komisijo, ki bi 
opravila delo volilne komisije za potrebe volitev članov Senata UM iz vrst študentov. Predsedujoča je 
prisotne najprej vprašala ali se v komisijo kdo javi sam, in ker kandidatov ni bilo je za sodelovanje 
prosila Lucijo Dežan, Katjo Kokot in Luko Hermana.  

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Sklep 6 

ŠS UM za potrebe izvedbe volitev članov Senata UM iz vrst študentov imenuje volilno komisijo v 
naslednji sestavi: Lucija Dežan kot predsednik ter Katja Kokot in Luka Herman kot člana. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Potek volitev je razviden iz zapisnika o poteku in rezultatih glasovanja na volitvah za člana Senata UM 
iz vrst študentov.  

Predsedujoča je pred potekom volitev pojasnila, da vloga senatorjev nosi visoko mero odgovornosti in 
da se od  senatorjev pričakuje, da redno hodijo na seje in predlagala prodekanom, da predstavijo svoje 
kandidate in prisotnim kandidatom podala možnost predstavitve. Po predstavitvah je predsedujoča 
predlagala, da se med pripravo gradiva volilne komisije premaknemo na naslednjo točko na dnevnem 
redu, s čimer se ŠS strinja. 

Rezultati glasovanja:  

1. Kandidat BRANKO NEČEMER je prejel: 3 glasove 
2. Kandidat TIM DIACI je prejel: 11 glasov 
3. Kandidat ROK KUZMAN je prejel: 4 glasove 
4. Kandidat LUKA OBLAK je prejel: 13 glasov 
5. Kandidatka PATRICIJA TOMŠE je prejela: 10 glasov 
6. Kandidatka ANJA UREK je prejela: 11 glasov 
7. Kandidatka ŽIVA LEDINEK je prejela: 13 glasov 
8. Kandidatka LAURA LUPŠE je prejela: 7 glasov 
9. Kandidat JOŠT BEGUŠ je prejel: 8 glasov 
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10. Kandidatka NINA TOJNKO je prejela: 12 glasov 
11. Kandidatka TEJA ŠTRUKELJ je prejela: 14 glasov 
12. Kandidat JAKOB TURNŠEK je prejel: 3 glasove 
13. Kandidatka ANJA ŽNIDAR je prejela: 10 glasov 
14. Kandidat DAVOR ORNIK je prejel: 4 glasove 

 
Po oddanih rezultatih glasovanja ŠS UM sprejme sledeči sklep: 

Sklep 6.1 

ŠS UM ugotavlja, da so bili za člane Senata UM iz vrst študentov za mandatno dobo do 31. 5. 2021 
izvoljeni: Teja Štrukelj, Luka Oblak, Živa Ledinek, Nina Tojnko, Anja Urek, Tim Diaci, Patricija Tomše, 
Anja Žnidar in Jošt Beguš. 

 

Rezultati glasovanja so razvidni iz zapisnika o poteku in rezultatih glasovanja na volitvah za člana Senata 
UM z vrst študentov. 

 

Ad 7. Predlogi članov Komisije za človeške vire v raziskovanju UM, Disciplinskega sodišča II. stopnje 
in člana Komisije za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM. 
 
Predsedujoča je pojasnila, da je potrebno zaradi podaje odstopne izjave z mesta člana Disciplinskega 
sodišča II. stopnje UM opraviti volitve za zapolnitev prostega mesta. Na razpisano mesto je prispela 
ena kandidatura.  
 
Predsedujoča je naprosila, da se volilna komisija ohrani z izjemo zamenjave Luka Hermana, saj je moral 
zaradi obveznosti zapustiti sejo. Za zapolnitev njegovega mesta je naprosila Žana Dreisibnerja.  
Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 
 
Sklep 7 

ŠS UM za potrebe izvedbe volitev člana Disciplinskega sodišča II. Stopnje iz vrst študentov imenuje 
volilno komisijo v naslednji sestavi: Lucija Dežan kot predsednica ter Katja Kokot in Žan Dreisibner 
kot člana. 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
Volilna komisija je pričela s pripravo gradiv in urejanja volilne dokumentacije. 
 
Po predloženem zapisniku o poteku in rezultatih glasovanja na volitvah za člana Disciplinskega sodišča 
II. stopnje UM se oblikuje naslednji sklep: 
 
Sklep 7.1 

ŠS UM zaradi podaje odstopne izjave Mime Berdnik z mesta članice Disciplinskega sodišča II. stopnje 
Univerze v Mariboru iz vrst študentov izvoli članico Disciplinskega sodišča II. stopnje Univerze v 
Mariboru Tino Pivec. 
 
Rezultati glasovanja so razvidni iz Zapisnika o poteku in rezultatih glasovanja na volitvah za člana 
Disciplinskega sodišča II. stopnje UM. 

*Sejo zapustita Luka Herman in Nina Tojnko – 14:10 
*Sejo zapusti Katja Zemljič – 14:13 

Prisotnih članov z volilno pravico: 12 
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Predsedujoča je povedala, da je iz Komisije za človeške vire v raziskovanju UM podala odstopno izjavo 
Monika Strauss in da kljub pozivu k prijavam na prosto mesto člana v razpisanem roku ni prispela 
nobena kandidatura. Pojasnila je, da bodo postopek razpisa ponovili in v primeru prijavljenih 
kandidatov o tem odločali na junijski redni seji. 
 
Ad 8. Akti UM v javni obravnavi 
 
Predsedujoča je poročala, da je v javni obravnavi Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja, v 
katerem je za študente bistvena sprememba vtičnik za preverjanje podobnosti vsebin na Moodlu, s 
pomočjo katerega se plagiati ne le zaznavajo temveč tudi beležijo. Kršitelje se ustrezno sankcionira. 
Javno dostopnost vsakega pisnega izdelka mora potrditi dekan pristojne fakultete. 
Predsedujoča je odprla razpravo. Nobeden izmed prisotnih ni imel pripomb ali idej za spremembe, ki 
bi jih morda predlagali, zato je predsedujoča predlagala, da se prestavimo na naslednjo točko dnevnega 
reda. 
 

Ad 9. Predlogi in pobude 
Na tej točki ni bilo razprave. 
 

Ad 10. Razno 
 

Predsedujoča je pod to točko pojasnila obrazložitev pravne službe v zvezi z mandatno dobo Sekretarja 
ŠS UM. Pravna služba je svetovala, da se za namene sodelovanja v.d. prodekana za študentska 
vprašanja in Sekretarja ŠS UM slednjega »preimenuje« v v.d. sekretarja ŠS UM ter se s tem njegovo 
mandatno dobo veže na mandatno dobo v. d. prorektorja za študentska vprašanja. Predsedujoča je 
predlagala, da  se razveljavi Sklep 8 iz 10. redne seje ŠS UM in sprejme nov sklep. Prav tako je 
predlagala, da se ŠS seznani z dvema odstopnima izjavama z mesta nadomestne članice ŠS UM in z 
mesta članice Stalne delovne komisije za kakovost ŠS UM. Na podlagi povedanega je predsedujoča 
predlagala sprejetje naslednjih sklepov: 
 
 
Sklep 10.1 

ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Mime Bernik z mesta nadomestne članice ŠS UM iz Pravne 
fakultete. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Sklep 10.2 
 
ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Mime Berdnik z mesta članice Stalne delovne komisije za 
kakovost ŠS UM. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Sklep 10.3 
ŠS UM razveljavi Sklep 8, 10. redne seje ŠS UM, na podlagi mnenja pravne službe. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 



 

7 / 7 

Sklep 10.4 
ŠS UM imenuje študenta Jana Jezerška za v. d. sekretarja Študentskega sveta Univerze v Mariboru. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

*Sejo zapustita Blaž Kalšek in Katja Kokot – 14:22 
 
Predsedujoča se je prisotnim zahvalila za prisotnost na seji in predlagala termin 6. izredne seje v torek, 
21.5. ob 13.00. 
 
Seja se zaključi ob 14:24. 
 
 
Zapisal: Jan Jezeršek, 
V. d. sekretarja ŠS UM 


