
 
 

Slomškov trg 15 
2000 Maribor, Slovenija 

 
www.ssum.um.si | studentskisvet@um.si | T +386 2 23 55 345 | TRR: SI56 0110 0603 0709 059| ID: SI71674705 

 

Maribor, 12. 3. 2020 

 

ZAPISNIK 

19. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 

z dne 11. 3. 2020 

(Senatna soba Rektorata Univerze v Mariboru, s pričetkom ob 10. uri) 

 

 

Prisotni člani ŠS UM (8/18): Davor Ornik (FERI), Eva Gider (FKKT), Luka Oblak (MF), Andrej Šajher (FS), 
Jure Deželak (FZV), Isidora Vulić (FVV), Tjaša Čadej (FF), Nina Lah (FNM) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM (5/18): David Mikek (FERI), Anja Urek (ŠD) (do 11.02 ure), Nejc Fir 
(EPF), Nina Kotnik (PF), Jakob Razdevšek (FNM) 

Predsedujoča: Teja Štrukelj, Prorektorica za študentska vprašanja UM 

Ostali prisotni: Jani Humar (FS), Tea Unger (PF), Ines Pucko (FS), Asja Lešnik (PF), Neja Trontel (FNM) 
(do 10.44h), Primož Šajher (UM), Karin Glazer (FKBV) (od 10.12 ure) 

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 19. redne seje ŠS UM 
Predsedujoča je uvodoma pozdravila vse navzoče. Povprašala je po pripombah zoper dnevnega reda 
in ker jih ni bilo je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 1 

ŠS UM potrdi dnevni red 19. redne seje ŠS UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2. Potrditev zapisnika 18. redne seje ŠS UM in 9. izredne seje ŠS UM 
Predsedujoča je vprašala glede pripomb ali pritožb zoper zapisnika. Povedala je, da pisnih pripomb niso 
prejeli. Ker ustne pritožbe niso bile izražene je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 2 

ŠS UM potrdi zapisnika 18. redne seje ŠS UM in 9. izredne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov 
Predsedujoča je povedala, da ŠS UM čaka odgovor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede 
interpretacije 180. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki se nanaša na nagrado za 
obvezno opravljanje prakse, na problematiko katerega je opozorila takratna prodekanja FZV.  
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Predsedujoča 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 poročala o seji Upravnega odbora, ki je bila v četrtek, 2. 3. 2020. Poročala je, da se je 
na seji potrjevalo poslovno poročilo UM za leto 2019, nadalje se je obravnavalo spremembe Statuta 
UM, soglasje k katerim je ŠS podal na prejšnji seji. Prav tako je bilo na seji govora o ustanoviteljskih 
pravicah in podpisovanju sporazumov z različnimi zunanjimi organizacijami. Na zadnje pa se je UO 
odločal o nadaljnjem postopanju pri zaključku terjatev projektu TEMPUS MOREMS. Seje Senata UM v 
marcu še ni bilo, seja Habilitacijske komisije Senata UM bo potekala danes ob 13. uri. V času med 
prejšnjo sejo in do danes še ni bilo ter sej Komisij za dodiplomski in podiplomski študij. Za sejo Komisije 
za znanstvenoraziskovalno delo je poročala Nina Kotnik (PF). Poročala je najprej za 1. redno sejo, na 
kateri so obravnavali sofinanciranje opreme za raziskovanje. V primerjavi z Ljubljano so oni dobili samo 
20.000€, s tem ko je Ljubljana dobila kar 2.000.000€. Na 2. redni seji se je izpostavila strategija za 
razvoj, na podlagi analize za raziskovalne dejavnosti v letu 2019. Komisija je mnenja, da je na Univerzi 
v Mariboru, stanje glede znanstvenoraziskovalnih nalog kritično. Mnenja so, da bi se lahko na nekatere 
fakultete članice UM, v večji meri prijavljale na te projekte/naloge. Problem je, da študentje niso 
zainteresirani za te projekte oz. niso pripravljeni delati ustanovo, temveč so njihovi interesi 
individualne narave. Nina Kotnik je še izpostavila, da je problem tudi z neinformiranostjo glede prijav 
na te projektne naloge. Predsedujoča je še poročala, da seje Komisije za ocenjevanje kakovosti UM še 
ni bilo in da se je na seji Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje obravnavalo 
predloge sklenitev sporazumov za poletne šole in za Erasmus +. 

Po podanih poročilih je predsedujoča navzoče vprašala po komentarjih in ker jih ni bilo, 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. Izvedba volitev člana UO UM 
Predsedujoča je najprej na kratko predstavila naloge Upravnega odbora UM. Povedala je, da se volitve 
izvajajo zaradi odstopne izjave študenta dosedanjega člana Upravnega odbora UM, Boštjana Krapeža. 
Povedala je, da je prispela ena kandidatura in sicer kandidatura študentke Medicinske fakultete UM, 
Žive Ledinek, katero je na kratko predstavila in izpostavila, da je prednost kandidatke to, da ji ni težko 
izraziti svojega mnenja in da je na strokovnih področjih zelo izkušena, saj je nekdanja v. d. prorektorja 
za študentska vprašanja UM. Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 5.1 

ŠS UM za potrebe izvedbe volitev članov Upravnega odbora UM iz vrst študentov imenuje volilno 
komisijo v naslednji sestavi: Nina Lah za predsednico in Davorja Ornika ter Nino Kotnik za člana. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Volilna komisija je zasedla svoje mesto in izvedla volitve. Luka Oblak (MF) je vprašal, če lahko sodeluje 
na pri volitvah, navkljub temu, da je Študentski svet MF h kandidatkini kandidaturi podal soglasje, na 
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kar mu je predsedujoča pritrdila, da lahko. Po volitvah je predsednica volilne komisije Nina, podala 
poročilo o izvedenih volitvah. Poročala je, da je volilo 12 članov od 19ih, kateri so vsi glasovali za 
kandidatko Živo Ledinek. Proti ni glasoval nihče, prav tudi ni bilo neveljavnih glasovnic. Tako je 
predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 5.2 

ŠS UM ugotavlja, da je bila, zaradi odstopne izjave študenta dosedanjega člana Upravnega odbora 
UM, za preostalo mandatno dobo, to je do 26. 2. 2021, izvoljena študentka Živa Ledinek.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad 6. Poziv za prijave študentov Univerze v Mariboru za sofinanciranje stroškov udeležbe na športnih 
tekmovanjih v letu 2020 
  

Predsedujoča je predala besedo Primožu Šajherju (UM), ki je poročal o zadnji seji Odbora za šport 
Univerze v Mariboru, ki je predlagal dotični poziv. Obrazloži je vse možnosti po katerih so študenti 
športniki lahko financirani na podlagi odločitve Odbora za šport Univerze v Mariboru. Izpostavil je, da 
je to poziv za posameznike športnike študente, ki se jim lahko omogoči sofinanciranje sredstva, ki 
nastanejo v zvezi z udeležbo na športih tekmovanjih v letu 2020. Poročal je tudi, o vseh ostalih prispelih 
predlogih, ki so jih podali člani Obora za šport Univerze v Mariboru. Do enega izmed predlogov je prosil 
za opredelitev člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru in sicer predloga, kjer bi se do sedaj 
zapisana dikcija: tekmovanja spremenila v študentska tekmovanja. 

 Andrej Šajher (FS) je povprašal glede možnosti prijave ekip in Primož Šajher (UM) mu je odgovoril, da 
je ta poziv namenjen samo za posamezne športnike študente in ne za ekipe. Glede možnosti pošiljanja 
ekip na športna tekmovanje mu je ponovil obrazložitev iz prvega dela poročanja. Tea Unger (PF) je 
podala mnenje, da je nesmiselno omejevat ta razpis, saj se z predlagano dikcijo predloga: študentska 
tekmovanja, krog tekmovanj zoži. S Teo Unger (PF) se je strinjal tudi Jure Deželak (FZV). Člani so 
predlagali da se ta predlog sklepa, ki je objavljen, ne zooža in se študentom omogoči čim širši krog 
udeležb na športnih tekmovanjih. Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 6 

ŠS UM soglaša s pozivom za prijave študentov Univerze v Mariboru za sofinanciranje stroškov 
udeležbe na športnih tekmovanjih v letu 2020, ki je razviden v prilogi 
Poziv_ŠPORT_marec_2020_6.3.2020.pdf . 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad 7. Predlogi in pobude 
Predsedujoča je povprašala vse navzoče člane o predlogih in pobudah. Davor (FERI) je dal predlog, da 
bi se sprejel sklep za delno dopolnitev pravilnika o študentih s posebnim statusom, za vse ki so člani ŠS 
UM in ŠS članic. Predsedujoča je pripomnila, da je vsak predstavnik ŠS UM opravičen izostankov. Tudi 
Primož Šajher (UM) je izpostavil, da so možnosti že sedaj s posebnim statusom (prorektor študent, 
prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze v Mariboru), da si opravičen od izostankov 
iz vaj in predavanj. Nina (PF) je predlagala, da se to zapiše kot pravilo, na kar je Primož Šajher(UM) 
pripomnil, da se mora zraven dodati še  konkretna obrazložitev zakaj bi želeli imeli ta status. Nina (PF) 
je še izpostavila, da so tu prostovoljno in ne plačano. Primož Šajher (UM) je predlagal, da se naredi 
predlog in sestavijo argumenti ter se vse skupaj obravnava na naslednji seji. Predsedujoča je 
predlagala, da se za ta namen formira delovna skupina, ki bi sestavila ta predlog in ga uskladila s 
strokovnimi službami na ravni UM. Predlagala je sprejetje naslednjega sklepa: 
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Sklep 7 

ŠS UM za namen oblikovanja predloga za razširitev posebnega statusa študenta imenuje delovno 
skupino v sestavi: Davor Ornik za predsednika, David Mikek, Nina Kotnik, Tjaša Čadej, Tim Diaci in 
Jure Deželak za člane.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Predsedujoča je povprašala, če so še kakšni predlogi in pobude. Davor (FERI) je še izpostavil 
problematiko na njihovi članici in predlagal, da se v pravilniku spremeni namesto 8 dni časa za 
popravljanje izpita, 8 delovnih dni. Tjaša (FF) je pripomnila, da je to nesmiselno, saj se to pravilo v večini 
sploh ne upošteva. Strinjal se je tudi Jakob (FNM). Jure (FZV) pa je podal mnenje, da se to spremeni. 
Predsedujoča je povprašala po odzivnosti profesorjev na pozive. Davor (FERI) je izpostavil problem, da 
na koncu študijskega leta še nimajo na njihovi članici, nekateri vpisanih ocen in posledično nimajo tudi 
zadostnih ECTS točk. Luka (MF) je pripomnil, da je to naloga referata, da opozarja profesorje o zamudi 
vpisanih ocen oz. zaključevanja. Primož Šajher (UM) je pripomnil, da je to tudi naloga študentskih 
predstavnikov posameznih članic, da razrešujejo tovrstne težave – s tem se ščiti posameznike, ki se ne 
želijo izpostaviti. Tea Unger (PF) je dodala še, da so na njihovi fakulteti začeli  ŠS PF opozarjati po osmih 
dneh zamude profesorje in da se je na podlagi tega stanje tudi izboljšalo. 

Ad 8. Razno 
Predsedujoča je predala besedo Juretu Deželaku (FZV). Jure Deželak (FZV) je povprašal druge člane, 
glede vpisnih pogojev, glede jezika, saj je mnenja, da so na njihovi fakulteti ti pogoji prestrogi. Tjaša 
(FF) je izpostavila, da se na njihovi fakulteti ti pogoji ne oglašujejo, dokler ne pride do samega vpisa, 
takrat pa nastopi problem glede strogih ukrepov. Povedala je, da je na njihovi fakulteti pogoj 
slovenščine na A1 nivoju in posledično pride do pritožb, zakaj niso gradiva prevedena v angleški jezik 
ter zakaj profesorji ne predavajo v angleškem jeziku. Predsedujoča je predlagala, da se pregledajo po 
fakultetah vpisni pogoji in se na to dajo tudi predlogi. Nina (PF) je še povprašala glede korona virusa 
po fakultetah. Predsedujoča je pripomnila, da si vsa poročila lahko pogledajo na spletni strani NIJZ.SI 
in na spletni strani UM.SI. Predsedujoča je še poudarila, da je glede načina delovanja referatov vse 
odvisno od same fakultete. Predsedujoča je vse navzoče poprosila, da rešijo Times spletno anketo, ki 
je na spletni strani ŠS UM. Povabila je še vse, da naj med študente svojih matičnih fakultet delijo razpis 
za nagrade UM.  

 
Predsedujoča se je prisotnim zahvalila za prisotnost na redni seji in poslovila od članov, ki so bili na tej 
seji zadnjič. Zahvalila se jim je za vse komentarje, predloge in ukrepe ter izpostavila, da je bilo delo ŠS 
UM dobro. Nato je povabila k besedi vse, ki se poslavljajo od dela v ŠS UM. Jakob Razdevšek (FNM) se 
je poslovil in vsem zaželel polno uspehov. Andrej Šajher (FS) je pozval za dobro delo v prid študentom 
tudi v prihodnje in se poslovil. Eva Gider (FKKT) se je poslovila in se vsem zahvalila ter zaželela uspešno 
študijsko leto. Poslovil se je tudi Luka Oblak (MF), ki pa ostaja prodekan MF. Predsedujoča je zaključila 
sejo. 
 
Seja se je zaključila ob 11.19 uri. 
 
 
Zapisala: Ines Pucko, 
sekretarka ŠS UM 


