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ZAPISNIK 

13. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 

z dne 12. 9. 2019 

(Senatna soba rektorata Univerze v Mariboru, s pričetkom ob 9:00) 

 

 

Prisotni člani ŠS UM (6/17): Davor Ornik (FERI), Anja Pečoler (FKBV), Luka Oblak (MF), Andrej Šajher 
(FS), Lucija Dežan (FF), Uroš Krošelj (FE) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM (4/16): Anja Urek (ŠD), Nina Kotnik (PF), Maša Jazbec (FF), Sara 
Gojkošek (FT) 

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

Ostali prisotni: Boštjan Krapež (MF), Domen Robič (FERI), Teja Štrukelj (PF), Patricija Lunežnik (FZV), 
Miha Pauko (Rektorat), Janja Žerak Vuk (Rektorat) 

 
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 13. redne seje ŠS UM 
Predsedujoča je vse prisotne pozdravila in vprašala ali ima kdo izmed navzočih kakšno pripombo na 
dnevni red in ker pripomb ni bilo, predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

 

Sklep 1 

ŠS UM potrdi dnevni red 13. redne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2. Potrditev zapisnikov 7. izredne ter 6. korespondenčne seje ŠS UM 
Predsedujoča je povedala, da sta zapisnika objavljena v gradivu in povprašala prisotne, če imajo kakšno 
pripombo na zapisnika 7. izredne in 6. korespondenčne seje ŠS UM in ker pripomb ni bilo, je predlagala 
sprejetje sledečega sklepa 

 

Sklep 2 

ŠS UM potrdi zapisnika 7. izredne ter 6. korespondenčne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov 
Predsedujoča je povedala, da neizvršenih sklepov ni in prisotne vprašala po mnenju in pripombah in 
ker pripomb 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 
Predsedujoča je besedo predala članu Upravnega odbora iz vrst študentov, ki je povedal, da so na 
preteklih sejah sprejeli cenik UM in tudi dodatek k ceniku UM za FF. 

Poročilo za Senat je podala predsedujoča. Povedala je, da so sprejemali predloge za podelitev nagrad 
in podajali soglasja k izvolitvi v nazive. Potrdili so tudi študijski program na Medicinski fakulteti z 
nazivom Dentalna Medicina. 

Habilitacijska komisija, komisija za podiplomski študij in Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve 
niso zasedale, saj so odpovedali sejo. 

Na seji Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje študentje niso bili prisotni, kar je 
predsedujoča izpostavila kot slabo prakso in povedala, da upa, da se bo udeležba na sejah izboljšala s 
člani Komisij Senata, ki jih bomo danes predlagali. 

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa. 

 

Sklep 4 

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

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 5. Poročila predsednikov stalnih delovnih komisij ŠS UM 
Predsedujoča je besedo predala predsedniku Stalne delovne komisije za obštudijske zadeve, ki je 
predal poročilo o projektu Študentsko tekmovanje v raftih. Projekt je bil izredno uspešen, na kar 
nakazuje polno število ekip, izmed katerih so dve sestavljali tuji študenti v programu Erasmus, 
sodelovali pa so tudi profesorji. Med projektom se je vzpostavilo sodelovanje s potapljaškim društvom 
Maribor. Tudi medijska pokritost je bila zelo dobra.  

Po končanem poročilu je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

 

Sklep 5 

ŠS UM se seznani s poročili predsednikov stalnih delovnih komisij ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 6. Podaja predlogov za člane komisij Senata UM 
Predsedujoča je pojasnila, da s 30. 9. 2019 potečejo mandatne dobe članov komisij Senata UM iz vrst 
študentov, zato mora Študentski svet predlagati Senatu UM v imenovanje nove člana za zapolnitev 
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mest. Zaradi velikega števila kandidatov, je predlagala glasovanje z glasovnicami in za potrebe izvedba 
tega postopka predlagala imenovanje volilne komisije. Predlagala je sprejetje naslednjega sklepa 

 

Sklep 6.0 

ŠS UM za izvedbo volitev članov komisij Senata UM imenuje volilno komisijo v sestavi: Andrej Šajher 
kot predsednik ter Lucija Dežan in Davor Ornik kot člana. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Med tem, ko je volilna komisija pregledovala volilno gradivo je predsedujoča natančneje predstavila 
komisije Senata in njihove naloge ter se posebno zahvalila Anji Urek in Teji Štrukelj za aktivno pomoč 
pri motiviranju kandidatov za mesta v komisijah Senata UM. Po zaključku pregleda in priprave volišča 
so člani Študentskega sveta glasovali o predlogih za komisije Senata UM. 

Izvlečki zapisnika o poteku in rezultatih volitev: 

Habilitacijska komisija (5 mest): 

J. Deželak je prejel 10 glasov 

J. Kordež je prejel 8 glasov 

T. Markelj je prejel 11 glasov 

S. Šantl je prejel 6 glasov 

T. Štrukelj je prejela 10 glasov 

T. Žitek je prejela 8 glasov 

 

Komisija za dodiplomski študij (5 mest): 

 E. Huber je prejela 5 glasov 

 H. Hozjan je prejela 5 glasov 

 I. Jajčevič je prejela 5 glasov 

 T. Pikelj je prejela 5 glasov 

 T. Pavšič je prejela 5 glasov 

 

Komisija za podiplomski študij (5 mest): 

A. Pediček je prejela 7 glasov 

J. Mlinarič je prejel 10 glasov 

L. Dežan je prejela 11 glasov 

S. Šantl je prejel 9 glasov 

T. Pikelj je prejela 11 glasov 

M. Toplar je prejel 5 glasov 

 

Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje (5 mest): 
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 A. Pediček je prejela 7 glasov 

 S. Kramar je prejel 11 glasov 

 M. Šućur je prejela 9 glasov 

 D. Klančnik je prejela 7 glasov 

 T. Zupan je prejel 10 glasov 

 T. Pavšič je prejela 7 glasov 

 

Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve (5 mest): 

 L. Dežan je prejela 8 glasov 

 J. Turnšek je prejel 7 glasov 

 A. Kukovičič je prejel 5 glasov 

 M. Žnidarič je prejel 8 glasov 

 N. Kotnik je prejela 8 glasov 

 S. Šantl je prejel 5 glasov 

 M. Topler je prejel 3 glasove 

 

Komisija za ocenjevanje kakovosti (6 mest): 

 M. Kresnik je prejel 10 glasov 

 M. Šućur je prejela 10 glasov 

 R. Gorenšek je prejel 9 glasov 

 S. Šantl je prejel 9 glasov 

 T. Diaci je prejel 9 glasov 

 T. Pikelj je prejela 10 glasov 

 

Pri Komisiji za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje ter Komisiji za znanstvenoraziskovalne 
zadeve je na zadnjih mestih prišlo do izenačenja, zato je predsedujoča predlagala da o zadnjih mestih 
glasujemo z dvigom rok. V Komisiji za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje je študentski svet 
izločil T. Pavšič, v Komisiji za znanstvenoraziskovalne zadeve pa S. Šantla.  

Po opravljenih volitvah je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjih sklepov 

 

Sklep 6.1 

ŠS UM za člane Habilitacijske komisije Senata UM predlaga Tilna Marklja, Tejo Štrukelj, Jureta 
Deželaka, Tajo Žitek in Jana Kordeža za mandatno dobo od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Sklep 6.2 

ŠS UM za člane Komisije za dodiplomski študij Senata UM predlaga Evelin Huber, Hano Hozjan, Ivo 
Jajčevič, Tino Pikelj in Tjašo Pavšič za mandatno dobo od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 6.3 

ŠS UM za člane Komisije za podiplomski študij Senata UM predlaga Tino Pikelj, Lucijo Dežan, Jerneja 
Mlinariča, Sandija Šantla in Anemari Pediček za mandatno dobo od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 6.4 

ŠS UM za člane Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Senata UM predlaga 
Stanka Kramerja, Tima Zupana, Mineo Šućur, Doro Klančnik in Anemari Pediček za mandatno dobo 
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 6.5 

ŠS UM za člane Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata UM predlaga Mateja Žnidariča, 
Nino Kotnik, Lucijo Dežan, Jakoba Turnška in Andraža Kukovičiča za mandatno dobo od 1. 10. 2019 
do 30. 9. 2021. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 6.6 

ŠS UM za člane Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze predlaga Martina Kresnika, Mineo Šućur, 
Roka Gorenška, Sandija Šantla, Tima Diacija in Tino Pikelj za mandatno dobo od 1. 10. 2019 do 30. 9. 
2021. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad 7. Podaja predlogov za predsednika, člane in nadomestna člana ŠVK UM 
Predsedujoča je pojasnila, da je rektor izdal Poziv za imenovanje Študentske volilne komisije 
UMskladno s katerim je potrebno do 16. 9. 2019 predlgati predsednika, 4 člane in 2 namestnika članov 
Študentske volilne komisije UM in pojasnila kakšne so naloge dotične komisije ter način predlaganja 
komisije. Na kratko je predstavila kandidate in pojasnila, da sta sklepa 7.2 in 7.3 pripravljena v skladu 
s finančnim načrtom ŠS UM.  
 
Član MF je vprašal, če odpiranje kandidatur potemtakem ni več plačano. Pritrdilno mu je odgovorila 
strokovna sodelavka iz Službe za študentske zadeve in pojasnila, da vrednost stroška volitev v 
finančnem načrtu zahteva nek kompromis, zato je predlagano, da se plača zgolj delo na volilni dan. 
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Predsedujoča je vprašala po pripombah in komentarjih in ker jih ni bilo, je predlagalasprejetje 
naslednjih sklepov 

 
Sklep 7.1  

ŠS UM rektorju UM predlaga imenovanje Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru v 
naslednji sestavi: Natašo Mesarič kot predsednico, Sanjo Zupančič, Tajdo Gaal, Jana Zajca in Marka 
Gariča kot člane ter Špelo Mar in Domna Robiča kot namestnika članov. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Sklep 7.2 

ŠS UM potrdi urno postavko za plačilo študentskih volilnih komisij članic v višini 6€/h (bruto 1) za 
predsednike in 5€/h (bruto 1) za člane, pri čemer se plača zgolj delo na volilni dan, v okviru do 10 
ur/študenta in za do 4 študente na posameznem volišču oz. maksimalno 40ur plačanega dela na 
posameznem volišču. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 7.3 

ŠS UM potrdi urno postavko za plačilo študentske volilne komisije UM v višini 6€/h (bruto 1) za 
predsednika in 5€/h (bruto 1) za člane, pri čemer se plača priprava volilnega gradiva in izvedba 
volitev skladno s pristojnostmi po Pravilniku o delovanju in sestavi študentskih svetov. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

Ad 8. Predlog razdelitve sredstev po dodatnem pozivu KIDŠ za leto 2019 
Predsedujoča je povedala, da je Komisija za interesne dejavnosti študentov zasedala 28. 8. Na seji so 
obravnavali vloge prispele na Poziv za dodatno financiranje ŠS članic, na katerega se je odzvalo zelo 
malo članic, katerim so vsem odobrili financiranje projektov. Razpravljali so o smotrnosti dodatnega 
poziva, saj v zadnjih letih ni interesa zanj. Predlagajo spremembo in sicer, da se zneski za ŠS članic 
podelijo v enkratnem pozivu. 
Prodekanica FZV je vprašala, ali bo potemtakem lahko članica, ki se spomni novega projekta, zaprosila 
za dodatno financiranje. Odgovori ji strokovna sodelavka, da se lahko določi s pozivom, da sme članica 
npr. enkrat  letno prerazporediti sredstva znotraj svojega proračuna. Vloge bi v tem primeru oddali 
npr. poleti, in KIDŠ bi jih obravnaval na seji. Prorektorica je poudarila, da se danes s sprejetjem 
predlagane sklepa 8. 2. zavežemo zgolj temu, da se ob pripravi finančnega načrta vključi enkratno 
sofinanciranje, in ne sofinanciranje v dveh pozivih kot je to v 2019. 
 
Sklep 8.1 

ŠS UM potrdi predlog razdelitve sredstev Komisije za interesno dejavnost študentov na podlagi 
Poziva za dodatno sofinanciranje ŠS članic 2019, kot je razviden iz priloge Predlog razdelitve sredstev 
po Pozivu za dodatno sofinanciranje ŠS članic 2019. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Sklep 8.2 
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ŠS UM odloči, da se v predlog finančnega načrta ŠS UM za koledarsko leto 2020 predvidi 
sofinanciranje študentskih svetov članic v enkratnem pozivu. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

*Anja Pečoler zapusti seji za krajši čas – 10:09 

Ad 9. Podaja mnenja k programu in ceniku Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja za 
študijsko leto 2019/2020 
Predsedujoča je besedo dala g. Mihaelu Pauku iz Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja. 
G. Pauko je predstavil zloženko, ki jo je predložil kot gradivo. Predstavil je predlog cenika za dejavnosti 
v UŠC LŠ in pojasnil, da se je cena za badminton dvignila, a ne za študente. Postavko za oder so 
odstranili, saj je oder okvarjen, in ni pripravljen na izposojo. Pojasnil je, da se bodo nekatere skupinske 
vadbe izvajale v okviru BodiFita, zato se vadnina plača njim.  
 
*Maša Jazbec zapusti sejo, vrne se Anja Pečoler – 10:15 
 
Predsedujoča je vprašala po mnenjih in komentarjih in ker jih ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjih 
sklepov 
 

Sklep 9.1 

Študentski svet UM soglaša s programom obštudijskih dejavnosti v Univerzitetnem športnem centru 
Leona Štuklja v študijskem letu 2019/2020 in s cenikom Univerzitetnega športnega centra Leona 
Štuklja za študijsko leto 2019/2020. 

 

ZA:  10   PROTI:  0  VZDRŽANI:  1 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Sklep 9.2 

Študentski svet UM aktivno pomaga pri spletni promociji obštudijskih dejavnosti v Univerzitetnem 
športnem centru Leona Štuklja v obliki brezplačne vadbe za študente v oktobru 2019. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 9.3 

ŠS UM predlaga Univerzitetnemu športnemu centru Leona Štuklja, da tudi v študijskem letu 
2019/2020 omogoči študentskim svetom članic UM brezplačen najem dela dvorane za enkratne 
športne dogodke. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 10. Predlogi in pobude 
Predsedujoča je vprašala, če ima kdo kakšen predlog ali pobudo. Za besedo je prosil Boštjan Krapež. 
Povedal je, da sta ga kontaktirala vodja komornega orkestra Maribor in predsednik kulturnega društva. 
Orkester ima 12 članov in izvajajo samostojne koncerte. Nanj so se obrnili, ker rabijo pomoč s 
promocijo in pridobivanjem novih članov za orkester. Predlagajo, da na Fb delimo gradiva, infografiko, 
vabila na njihove koncerte in povabila za sodelovanje. V zameno bi oni nastopali na kakšni naši 
prireditvi. 
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Za besedo je prosila tudi članica FF, ki je izpostavila, da imajo tuje univerze svojo komercialno robo in 
trgovine z njo. Izpostavila je tudi, da je zaradi pomanjkanja tega pripadnost univerzi slaba. Odgovorila 
ji je strokovna sodelavka, da so pred časom tako trgovino imeli, a ideja ni živela. Predsedujoča je 
predlagala, da kontaktiramo službo za promocijo ter jih pozivamo da razmislijo o možnostih 
sodelovanja.  

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

 
Sklep 10 

ŠS UM predlaga oddelku za promocijo UM, da razišče možnost ustanovitve trgovine s promocijskim 
materialom UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Ad 11. Razno 
Predsedujoča je na kratko predstavila kandidata za koordinatorja za šport Tina Pavliča ter razložila 
naloge koordinatorja za šport, ki bo prevzel koordinacijo Univerzitetne športne lige za prvaka UM 
Povedala je tudi, da je ŠS prejel nekaj odstopnih izjav, ki so v gradivu in s katerimi se moramo seznaniti, 
zatem je predlagala sprejetje naslednjih sklepov 

 

Sklep 11.1 

ŠS UM za koordinatorja za šport imenuje Tina Pavliča, za mandatno dobo do 30. 9. 2020. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 11.2 

ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Helene Cenc z mesta članice Študentskega sveta Univerze v 
Mariboru. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 11.3 

ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Ajde Habjanič z mesta nadomestne članice Študentskega sveta 
Univerze v Mariboru. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 11.4 

ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Maruše Lešnik z mesta nadomestne članice Študentskega sveta 
Univerze v Mariboru. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Predsedujoča je besedo predala Andreju Šajherju, ki je razglasil, da podaja odstopno izjavo in se 
zahvaljuje vsem za podporo. Predsedujoča se je Andreju iskreno zahvalila in pozvala člane ŠS, da naj 
poskusijo najti ustreznega študenta za zapolnitev Andrejevega mesta. Nato je predlagala sprejetje 
sledečega sklepa 
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Sklep 11.5 

ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Andreja Šajherja z mesta predsednika Stalne delovne komisije 
za obštudijske zadeve ŠSUM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Predsedujoča je povedala, da je ŠSUM prejel poziv  k podaji soglasja k predlogom za Perlachove 
nagrade in priznanja, ter na kratko predstavila kandidate in priznanja, h katerim podajamo soglasje. 
Predlagala je sprejetje naslednjega sklepa 

 

Sklep 11.6 

ŠS UM daje soglasje k predlogom za Perlachove nagrade in priznanja za leto 2019. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Predsedujoča je razložila, da morajo študentski svetovi članic imenovati koordinatorje za šport za 
študijsko leto 2019/2020, da bodo začeli z iskanjem ekip, ki bi sodelovale v ligi, zato je predlagala 
sprejetje naslednjega sklepa 

 

Sklep 11.7 

ŠS UM poziva ŠS članic, da imenujejo koordinatorje za šport za študijsko leto 2019/2020. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Za besedo je prosila V. d. prodekana za študentska vprašanja FZV, ki je predstavila poročilo o 
problematiki glede plačila obvezne prakse in prosila predsedujočo, da situacijo ustrezno preuči in 
urgira. Predsedujoča je obljubila, da bo tako storila, zato je predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

 

Sklep 11.8 

ŠS UM se seznani s poročilom o opravljanju obvezne prakse podanim s strani v. d. prodekana za 
študentska vprašanja FZV in zadolži predsedujočo, da situacijo ustrezno preuči in urgira. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Predsedujoča se je prisotnim zahvalila za prisotnost na seji. 
 
Seja se zaključi ob 10:45. 
 
 
Zapisal: Jan Jezeršek, 
V. d. sekretarja ŠS UM 


