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ZAPISNIK 

16. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 

z dne 4. 12. 2019 

(Senatna soba Rektorata Univerze v Mariboru, s pričetkom ob 10:00) 

 

 

Prisotni člani ŠS UM (12/17): Davor Ornik (FERI), Eva Gider (FKKT), Luka Oblak (MF), Pina Grabar (ŠD), 
Nomi Hrast (EPF), Andrej Šajher (FS), Pia Mernik (FGPA), Marina Đorđeski (FOV), Isidora Vulić (FVV), 
Lotka Uršnik (FF), Nina Lah (FNM), Samo Kumperščak (FL) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM (5/16): David Mikek (FERI), Anja Urek (ŠD), Blaž Kalšek (FS), Nina 
Kotnik (PF), Valentina Bažika (PEF), Mirche Milenkov (FVV), Jakob Razdevšek (FNM), Luka Herman (FL) 

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

Ostali prisotni: Jan Jezeršek (MF), Teja Štrukelj (PF), Domen Robič (FERI), Neja Trontel (FNM), Vito 
Vodenik (FOV), Sven Rošer (FL), Jani Humar (FS) 

Ad 1. Konstituiranje Študentskega sveta Univerze v Mariboru 

Predsedujoča je uvodoma pozdravila vse navzoče in pojasnila pomen konstituiranja Študentskega 
sveta. Še posebej je dobrodošlico izrekla vsem novoizvoljenim članom. Predlagala je sprejetje 
naslednjega sklepa 

Sklep 1 

Po izvedenih volitvah v Študentski svet Univerze v Mariboru se ta konstituira v naslednji sestavi: 
Živa Ledinek kot predsednica, Davor Ornik kot član in David Mikek kot namestnik člana s Fakultete 
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM, Anja Pečoler kot članica in Nina Tojnko kot 
namestnica članice s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Eva Gider kot članica in 
Nika Petelinšek kot namestnica članice s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Luka 
Oblak kot član in Lara Flogie kot namestnica člana z Medicinske fakultete UM, Pina Grabar kot 
članica in Anja Urek kot namestnica članice s Študentskih domov UM, Nomi Hrast kot članica z 
Ekonomsko poslovne fakultete UM, Andrej Šajher kot član in Blaž Kalšek kot namestnik člana s 
Fakultete za strojništvo UM, Mojca Žlogar kot članica in Nina Kotnik kot namestnica članice s 
Pravne  fakultete UM, Pia Mernik kot članica in Aneja Lah kot namestnica članice s Fakultete za 
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM, Lara Šimon kot članica in Valentina Bažika 
kot namestnica članice s Pedagoške fakultete UM, Jure Deželak kot član in Jošt Beguš kot 
namestnik člana s Fakultete za zdravstvene vede UM, Marina Đorđeski kot članica in Tina 
Radovanovič kot namestnica članice s Fakultete za organizacijske vede UM, Isidora Vulić kot članica 
in Mirche Milenkov kot namestnik članice s Fakultete za varnostne vede UM, Lotka Uršnik kot 
članica in Maša Jazbec kot namestnica članice s Filozofske fakultete UM, Nina Lah kot članica in 
Jakob Razdevšek kot namestnik članice s Fakultete za naravoslovje in matematiko UM, Samo 
Kumperščak kot član in Luka Herman kot namestnik člana s Fakultete za logistiko UM, Luka Barbič 
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kot član in Klemen Srpčič kot namestnik člana s Fakultete za energetiko UM ter Katja Kokot kot 
članica in Sara Gojkošek kot namestnica članice s Fakultete za turizem UM, za mandatno obdobje 
do 9. 4. 2020. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2. Potrditev dnevnega reda 16. redne seje ŠS UM 
Predsedujoča je vprašala navzoče po pripombah zoper dnevni red in ker pripomb ni bilo je predlagala 
sprejetje naslednjega sklepa 

Sklep 2 

ŠS UM potrdi dnevni red 16. redne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 3. Potrditev zapisnika 15. redne seje ŠS UM 
Predsedujoča je vprašala navzoče po pripombah ali komentarjih na zapisnik 15. redne seje ŠS UM in 
ker pripomb ni bilo predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

Sklep 3 

ŠS UM potrdi zapisnik 15. redne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 4. Pregled neizvršenih sklepov 
Predsedujoča je pojasnila da neizvršenih sklepov ni. V čakanju je bil dopis rektorju glede sprememb 
Ankete o pedagoškem delu in obremenitvi študentov. Sprememba v obračunavanju obdobij 
delovanja kartice IJPP je bila predstavljena na kolegiju rektorja. Dopis je bil poslan tudi na Univerzo v 
Ljubljani in Univerzo na primorskem, a pisnega odgovora nismo prejeli. Predsedujoča meni, da je 
malo verjetno, da se bi predlog spremembe uveljavil, zaradi razlik v študijskem koledarju med 
univerzami. Povprašala je po mnenjih in predlogih in ker jih ni bilo predlagala sprejetje naslednjega 
sklepa 

Sklep 4 

ŠS UM se seznani s poročilom o izvrševanju sklepov. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 5. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM 
Za seje Upravnega odbora je poročala predsedujoča. Povedala je, da so na zadnji seji  obravnavali 
revizijsko poročilo o preverjanju točk tveganja za finančno zlorabo v delovanju Univerze v Mariboru. 
Preiskava je ugotovila, da v poslovanju Univerze v Mariboru ni kršitev. Poročilo je bilo poslano 
organom pregona. Upravni odbor pa je kljub temu sprejel ukrepe za preučitev stanja in zaščite 
možnih tveganih situacij. 

Poročilo iz sej senata je predala predsednica Stalne delovne komisije za študijske zadeve 
Študentskega sveta Univerze v Mariboru. Zasedali so 26. 11. Obravnavali in seznanili so se s Pobudo 
mladih za podnebno pravičnost. Potrjevali so spremembe študijskih programov in merila za prehod v 
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višji letnik posameznih članic. Podali so soglasja za izvolitve v nazive. Komentar na merila za prehod v 
višji letnik je podala predsedujoča. Povedala je, da obstajajo interni pogoji za napredovanje, ki 
določajo kateri izpiti so pogoj za vpis v višji letnik. Določeni programi so te interne pogoje že zavedli v 
svoj študijski načrt. 

Seja Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve je odpadla, zato je predsedujoča predlagala sprejetje 
naslednjega sklepa 

 

Sklep 5 

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

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 6. Poročila predsednikov stalnih delovnih komisij ŠS UM 
Za komisijo za socialne zadeve je poročala predsednica omenjene komisije. Komisija je poskrbela za 
kvalitetno in korektno izvedbo krvodajalskih akcij. Še posebej je pohvalila odziv študentov, dodala pa 
je, da bo potrebno naslednje leto intenzivneje promovirati krvodajalske akcije pri pedagoških 
delavcih Univerze v Mariboru, saj imamo tam še dovolj rezerve.  Komisija je pričela z zbiranjem igrač 
za socialno ogrožene otroke. 

Poročilo o delovanju Komisije za študijske zadeve je predstavila predsednica omenjene Komisije. 
Povedala je, da so pripravili evalvacijo Delovno motivacijskega vikenda ŠS UM, ki je obrodila 
konstruktivne komentarje, ki se bodo upoštevali pri načrtovanju naslednjega delovno motivacijskega 
vikenda. V novembru se je komisija večinoma ukvarjala s pripravo Izobraževanja študentskih 
predstavnikov. 

Poročilo Komisije za kakovost je predstavila predsedujoča. Pojasnila je, da se komisija ukvarja s 
spremembami Pravilnika o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov na Univerzi v 
Mariboru, v okviru katerega se dogovarjajo za sestanek z Rektorjem. 

Predsedujoča je vprašala navzoče po vprašanjih in ker jih ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega 
sklepa 

 

Sklep 6 

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

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 7. Podaja predloga za prorektorja za študentska vprašanja UM 
Predsedujoča je povedala, da je ŠS UM s sklepom 11 15. redne seje pozval Rektorja UM k razpisu 
postopka kandidiranja in imenovanja prorektorja za študentska vprašanja UM.  Pojasnila je, da novi 
prorektor nastopi mandat s 1. 1. 2020 in ga imenuje Rektor na predlog ŠS UM. Na elektronski pošti in 
spletni strani so bile objavljene zahteve in priloge h kandidaturi za prorektorja. ŠS UM je prejel eno 
kandidaturo iz PF. Predsedujoča se za kandidiranje ni odločila, saj je v zadnjem letniku MF, čemur 
pritiče veliko število kliničnih vaj, ob tem pa ne bi imela dovolj časa za korektno opravljanje nalog, ki 
jih funkcija zahteva. Menila je, da je zato primernejši mlajši kandidat, ki je že dlje časa vključen v 
delovanje ŠS UM in ostalih funkcij na UM. Predsedujoča je povedala, da se vendar ne bo popolnoma 
poslovila, saj je vključena v več komisij in organov UM, kjer bo še naprej aktivno sodelovala. 
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Za besedo je prosila kandidatka za prorektorja za študentska vprašanja. Povedala je, da je že od 1. 
letnika študija aktivno vključena v študentsko predstavništvo, sprva kot članica sveta letnika, nato 
predsednica letnika in članica Študentskega sveta Pravne fakultete, kasneje pa kot Prorektorica za 
študentska vprašanja Pravne fakultete, ob tem pa je aktivno sodelovala tudi v procesih in organih na 
Univerzi v Mariboru. V planu dela je izpostavila ohranitev višine pridobljenih sredstev, aktivnejše 
sodelovanje in nadzor v Komisiji za interesne dejavnosti študentov. Posebno pozornost bo namenila 
povezovanju s prodekani s čimer bi imela boljši vpogled v delovanje in problematiko posameznih članic, 
ki bi jih aktivno vključila v sooblikovanje plana dela ŠS UM. Rada bi izobrazila študentske predstavnike 
na članicah in izboljšala študentsko participacijo in tako pripomogla k preprečevanju izvajanja pritiskov 
na študentske predstavnike. Izvedla bo tudi evalvacijo tutorstva po posameznih članicah in si 
prizadevala za izboljšanje tutorskega sistema. Uvedla bo redne sestanke s Stalnimi delavnimi 
komisijami ŠS UM in si prizadevala za sprotno pregledovanje Statuta UM z namenom iskanja možnih 
izboljšav in preprečevanja zlorab, kjer bi delo delegirala na Komisiji za študijske zadeve in kakovost ŠS 
UM. Intenzivirala bo promocijo študentske ankete  in izboljšanje v skladu s Predlogom sprememb 
Pravilnika o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov na Univerzi v Mariboru. 

Predsedujoča je navzoče pozivala, da na kandidatko naslovijo svoja vprašanja o njenem planu dela ter 
kandidaturi. 

Članica FGPA je pohvalila kandidatkin program dela in jo vprašala koliko časa bo za opravljanje funkcije 
prorektorja za študentska vprašanja sploh imela. Kandidatka je odgovorila, da ji z imenovanjem poteče 
mandat prodekana za študentska vprašanja Pravne fakultete, odpovedala pa se bo tudi študentskim 
delom, ki jih trenutno opravlja. Dodala je še, da si sama ne bi dovolila nastopiti v funkcijo, katere ne bi 
mogla sto odstotno opravljati.  

Prodekan FL je pohvalil kandidatkin pogum, a dodal, da je sam le preletel njen program, a v njem ni 
zasledil omembe dislokacij, kar ga skrbi. Kandidatka je odgovorila, da so dislokacije vključene v 
program, a jih je mogoče spregledal. Dodala je še, da bo dislokacije poskušala aktivneje vključiti v 
dogajanje s financiranjem prevozov ali pa bi določene aktivnosti premestila na same dislokacije. 
Izpostavila je tudi svojo pripravljenost voziti se do dislokacij na sestanke s prodekani. 

Predsedujoča je kandidatko vprašala kje vidi mogoče izboljšave njenega delovanja. Kandidatka je 
odgovorila, da vidi izboljšavo v odpravitvi polarizacije ŠS, zato bi delala na poenotenju in zaupanju med 
članic ŠS UM, študentsko pisarno in prodekani in s tem povzdignila komunikacijo na višjo stopnjo. 

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa, saj nadaljnjih vprašanj za kandidatko ni bilo. 

 
Sklep 7  

ŠS UM predlaga Rektorju UM, da za prorektorja za študentska vprašanja imenuje Tejo Štrukelj. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
*13:42. Nadomestni član FS zapusti sejo 

Ad 8. Podaja predloga za nadomestnega člana Statutarne komisije 
Predsedujoča je pojasnila, da mora Študentski svet Univerze v Mariboru zaradi poteka veljavnosti 
statusa študenta nadomestni članici Statutarne komisije, Senatu podati predlog novega nadomestnega 
člana Statutarne komisije. Predlagala je sprejetje naslednjega sklepa 
 
Sklep 8 

ŠS UM Senatu UM za mesto nadomestnega člana Statutarne komisije predlaga Urško Udovč. 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 9. Imenovanje članov Komisije za interesne dejavnosti študentov 

Predsedujoča je pojasnila, da predloge za sofinanciranje posameznih projektov Študentskih svetov 
članic Univerze v Mariboru obravnava in pripravlja Komisija za interesne dejavnosti študentov, ki je 
nepopolno zastopana, zato potrebujemo imenovati nove člane. 

Prodekan MF je predlagal, da se kandidati predstavijo, kar je podprl tudi preostanek navzočih. 

Po predstavitvah je predsedujoča predlagala, da v prihodnje spremenimo dikcijo pravilnika o sestavi 
KIDŠ in sicer, da lahko v KIDŠ kandidira tudi nadomestni član ŠS UM, s čimer se strinja preostanek 
navzočih. 

Po tem je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

 

Sklep 9 

ŠS UM v Komisijo za interesne dejavnosti študentov imenuje Lotko Uršnik, Pino Grabar ter Nino Lah. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

Ad 10. Pobuda gibanja mladih za podnebno pravičnost 
Predsedujoča je razložila, da je pobuda poslana s strani Ministrstva za izobraževanje, s katero so se že 
seznanili Komisija za dodiplomski študij UM, Komisija za podiplomski študij UM in Senat UM. 
Določene teze bi lahko vključili v projekte ŠS UM, kar bi lahko bila dodana vrednost, še posebej na 
FNM in FS, kjer imajo programe o varovanju okolja. 

Prodekan FL je vprašal do katerih točk se mora ŠS UM opredeliti. Predsedujoča je odgovorila, da se ŠS 
UM samo seznani z dokumentom in se ne opredeljujemo do ničesar, saj na veliko večino zabeleženih 
točk tako ali tako nimamo vpliva.  

Predsednica Študentskih domov je predlagala, da v sklep dodamo, da pobudo podpiramo, kar je storil 
tudi Senat UM. Predsedujoča je odgovorila, da takoj, ko mi damo podporo, lahko nekdo to podporo 
zlorabi. Mišljeno je bilo, da UM dokument preuči in svoje izsledke implementira v študijske 
programe.  

Prodekan FL je komentiral, da je dokument zelo levičarski in Študentskemu svetu svetuje naj ne 
podpre pobude preden jo dodobra preučimo. 

Predsedujoča po koncu razprave predlaga sprejetje naslednjega sklepa 

 
Sklep 10 

ŠS UM se seznani s Pobudo gibanja mladih za podnebno pravičnost. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Ad 11. Predlogi in pobude 

S strani vodstva se je pojavila pobuda, da ŠS UM definira možne vsebine, ki bi se lahko izvajale na 
Brodarskem društvu v Bresternici. Predsedujoča je pojasnila, da bi bilo možno razširiti ponudbo 
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KOOD vsebin, izvajali bi se lahko tudi določeni projekti. Predlagala je tudi idejo, da bi lahko Študentski 
svet posamezne članice enkrat letno brez stroškov najema tam priredil piknik. 

Prodekan FOV je v okviru ECTS ovrednotenih vsebin vprašal zakaj članstvo v Komisijah Senata ni 
ovrednoteno s ECTS. Predsedujoča je pojasnila, da bi bilo potrebno v tem primeru članstvo v 
komisijah definirati kot del učne enote. Potrebno bi bilo pripraviti učni načrt, kompetence in vsebine, 
ki naj bi se jih študent tam naučil, pri čemer je največji problem organizacija.  

Član FNM je izpostavil, da smo se vsi študentski predstavniki zavestno odločili in sprejeli odgovornost 
za svoje delo, zato se mu zdi sporno, da bi nekdo hipotetično zaradi svojega kreditno ovrednotenega 
delovanja kot študentski predstavnik prejel štipendijo. Predsedujoča mu je odgovorila, da je ideja 
izbirnih vsebin, da si študentje izberemo s katerimi znanji in kompetencami bi se radi opremili za 
življenje. 

Po koncu razprave je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa 

Sklep 11 

ŠS UM zadolži v. d. prorektorja za študentska vprašanja Živo Ledinek, da vodstvu UM predstavi 
predloge vsebin, ki se lahko vršijo v sodelovanju z BD Sidro. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Predsedujoča se je prisotnim zahvalila za prisotnost na seji in zaključila sejo. 
 
Seja se zaključi ob 11:36. 
 
 
Zapisal: Jan Jezeršek, 
V. d. sekretarja ŠS UM 


