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Slomškov trg 15 

2000 Maribor, Slovenija 

 

 

Maribor, 8. junija 2018 

 

 

ZAPISNIK 

1. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, z dne 8. 6. 2018, 

 

Prisotni člani ŠS UM: Izak Glasenčnik (FERI), Anja Pečoler (FKBV), Mojca Žlogar (PF), Nika Gaberšek (FVV), 

Kaja Sel (FF), Jerneja Žerak (FNM) 

 

Nadomestni člani ŠS UM: Živa Ledinek (MF), Tejo Jehart (FS), Maša Jazbec (FF), Luka Herman (FL) 

 

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

 

Ostali prisotni: Tina Pivec (FF), Pia Prebevšek (FERI), Primož Šajher (UM), dr. Dušan Radonjič 

 

 

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

 

Pod točko »Potrditev dnevnega reda 1. izredne seje ŠS UM« je predsedujoča povedala, da je dnevni red 

razviden iz gradiva. 

 

Predsedujoča je odprla razpravo.  

Živa Ledinek je vprašala, če lahko na dnevni red dodamo točko razno. 

Maja Žibert je povedala, da v kolikor bo to izvedljivo v omejenem časovnem okvirju. 

 

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Sklep 1 

 

ŠS UM potrdi dnevni red 1. izredne seje ŠS UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

Ad 2. Podaja podpore k predlogu za zaslužnega profesorja 

 

Pod točko »Podaja podpore k predlogu za zaslužnega profesorja« je Maja Žibert povedala, da bo ŠS UM 

obravnaval vlogo za zaslužnega profesorja dr. Dušana Radonjiča, ki ga je predlagal Senat FT. Dr. Dušan 
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Radonjič je prosil, da bi se predstavil na seji ŠS UM, z namenom, da ga ŠS UM podpre.  

Povedala je, da je Dušan Radonjič bil prorektor na UM v času, ko se je število fakultet povišalo iz 10 na 17, 

prav tako je v sklopu MBA študijev vzpostavljal pomembne povezave s tujino.  

Živa Ledinek je vprašala, če je potrebno, da se o tem opredeljujemo. 

Maja Žibert ji je odgovorila, da je prav, da mu damo besedo, saj je do sedaj edini, ki je pristopil do ŠS UM. 

Pia Prebevšek je vprašala, če je njega že podprl Senat FT in če si želi še dodatno podporo. 

Maja Žibert je to potrdila in povabila dr. Dušana Radonjiča, da se predstavi.  

 

Dr. Dušan Radonjič je predstavil svojo karierno pot kot profesor, pri čemer je izpostavil, da je zmeraj 

poudarjal, da je univerza nastala zaradi študentov in ne obratno, da se je ukvarjal z internalizacijo EPF, 

kot prorektor je prevzel šport, ki ga sedaj na univerzi ni, spremembe starih študijskih programov v 

bolonjske študijske programe in še ostale pomembne dosežke.  

Maja Žibert je poudarila, da šport sedaj izvaja ŠS UM. 

Dr. Dušan Radonjič je povedal, da je takrat predlagal 3 ECTS za šport in da so dekani povedali, da za šport 

ni prostora.  

Dr. Dušan Radonjič je nadaljeval s predstavitvijo in poudaril, da je prvi pripeljal v Slovenijo Tempus 

projekt, da je pomagal pri zasnovi fakultet v tujini ipd. ter poudaril, da se je vedno znova boril proti 

kršiteljem zakona in pravic.  

Maja Žibert ga je vprašala, kako se bo še naprej boril proti kršiteljem zakona in pravic. 

Dr. Dušan Radonjič je povedal, da veliko piše in da verjame, da je univerza jedro razvoja vsake družbe, kar 

politiki v svojih kampanjah sploh ne poudarjajo.  

 

Maja Žibert se je dr. Dušanu Radonjiču zahvalila in ga prosila, da zapusti prostor ter odprla razpravo.  

Živa Ledinek je vprašala, kako to, da je aktiven na EPF, podprl pa ga je FT in dodala, da se je lažje opredeliti 

do nekoga, ki ga poznamo, saj druge fakultete za zaslužnega profesorja predlagajo dr. Igorja Tičarja. 

Maja Žibert je povedala, da dr. Tičar ni pristopil k ŠS UM in da to, da podamo mnenje ni nič napačnega. 

Povzela je tudi situacijo na EPF, kjer senat ni podal mnenja, študenti se niso opredelili, ker jih profesor ni 

učil in ga niso poznali.  

Živa Ledinek je povedala, da so v Senatu EPF tudi zaposleni, ki ga poznajo in poudarila, da se ji ne zdi 

pravilno, da se o tem glasuje na seji ŠS UM.  

Tejo Jehart je povedal, da pri habilitacijah tudi ne poznamo profesorjev pa o njih glasujemo. 

Tina Pivec je povedala, da so habilitacije drugačen postopek, ki je določen v Statutu UM in da takrat za 

mnenjem stoji ŠS posamezne fakultete, česar pa v tem primeru ni. 

Anja Pečoler je povedala, da v podaji mnenja ne vidi nič slabega.  

Maja Žibert je objasnila, da se ŠS UM zgolj opredeli do tega, da ga nekdo predlaga.  

 

Po razpravi je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Sklep 2 

 

ŠS UM se pridružuje predlogu Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, da se prof. dr. Dušanu 

Radonjiču podeli naziv zaslužni profesor UM. 

 

ZA: 9  PROTI: 1 
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Ad 3. Podaja predloga za člane Sveta doktorske šole iz vrst študentov 

 

 

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

 

Sklep 3 

 

ŠS UM za člana Sveta Doktorske šole z vrst študentov predlaga naslednja študenta: 

 

- Mirza Sarajlić, študent 3. stopnje FERI, smer Elektrotehnika, 

- Klavdija Zirngast, študentka 3. stopnje FKKT, smer Kemijska tehnika. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Živa Ledinek je izpostavila, da bi se bilo smiselno pred drugim krogom rektorskih volitev pogovoriti o 

kandidatih.  

Maja Žibert je povedala, da so prodekani za študentska vprašanja povedali, da se ne bi opredelili.  

Pia Prebevšek je povedala, da ŠS FERI podpira kandidata njihove fakultete, ki je bil veliko prisoten na 

dogodkih in jim je v okviru inštituta, katerega vodi, veliko tudi finančno pomagal.  

Luka Herman je vprašal, če se je posebej predstavil na seji ŠS FERI.  

Pia Prebevšek je odgovorila, da samo na skupni predstavitvi. 

 

Predsedujoča se je prisotnim zahvalila za udeležbo na seji in sejo zaključila. 

 

Zapisala: 

     

Tina Pivec, l. r. Maja Žibert, l. r. 

Sekretarka Študentskega sveta Prorektorica za študentska vprašanja 

Univerze v Mariboru Univerze v Mariboru 


