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Maribor, 16. 6. 2020 

 

ZAPISNIK 

20. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 

z dne 16. 6. 2020 

(okolje Microsoft Teams, s pričetkom ob 13:02) 

 

 

Prisotni člani ŠS UM (11/18): Davor Ornik (FERI), Luka Oblak (MF) (do 13.24), Pina Grabar (ŠD), Nomi 
Hrast (EPF), Andrej Šajher (FS), Lara Šimon (PEF), Jure Deželak (FZV), Marina Đorđeski (FOV) (od 13.46), 
Isidora Vulić (FVV), Tjaša Čadej (FF), Katja Kokot (FT) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM (5/18): David Mikek (FERI), Nina Tojnko (FKBV) (od 13.12), Anja Urek 
(ŠD), Blaž Kalšek (FS), Nina Kotnik (PF) (do 14.12) 

Predsedujoča: Teja Štrukelj, Prorektorica za študentska vprašanja UM 

Ostali prisotni: Domen Robič (FERI), Janja Žerak Vuk (UM), Ines Pucko (FS), Laura Lupše (FT), Neja 
Trontel (FNM), Primož Šajher (UM), Mitja Čuš (FKKT) (do 13.26), Robert Presker (UM) (do 13.42) 

 

Ad 1. Potrditev dnevnega reda 20. redne seje ŠS UM 
Predsedujoča je uvodoma pozdravila vse navzoče in podala navodila, kako bo seja preko MS Teams 
potekala ter kako se bo potrjevala prisotnost na seji. Povprašala je po morebitnih pripombah zoper 
dnevni red. Ker pripomb ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 1 

ŠS UM potrdi dnevni red 20. redne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2. Potrditev zapisnikov 19. redne seje ŠS UM, 10. izredne seje ŠS UM in 7. korespondenčne seje 
ŠS UM 
Predsedujoča je vprašala glede morebitnih pripomb zoper zapisnike, ki so bili priloženi kot gradivo za 
sejo. Ker pripomb ni bilo, je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 2 

ŠS UM potrdi zapisnike 19. redne seje ŠS UM, 10. izredne seje ŠS UM in 7. korespondenčne seje ŠS 
UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 3. Pregled neizvršenih sklepov 
Predsedujoča je poročala, da je sklep, s katerim so MIZŠ pozvali k interpretaciji 180. člena ZUJF, še 
vedno v izvrševanju, saj še vedno niso prejeli odgovora.  

Prav tako je poročala, da je v izvrševanju sklep, s katerim so prodekane študente pozvali, da na ŠS članic 
obravnavajo problematiko vpisovanja člankov v sistem COBISS, za namene uveljavljanja izjemnega 
dosežka pri štipendiji.  

Omenila je še sklep, ki so ga sprejeli na zadnji seji glede tega, da bodo na naslednji seji zavzeli stališče 
glede Didakt.UM. Poročala je, da je prišlo do manjše spremembe in sicer, bodo kot ŠS UM morali 
zavzeti stališče glede uporabe IKT v visokem šolstvu. Prejeli so vprašanja, ki jih bo predsedujoča 
posredovala članom in nadomestnim članom ŠS UM ter prodekanom študentom, z namenom da to 
predebatirajo na ŠS članic. Rekla je, da bo nato stališče zavzel tudi ŠS UM. Predsedujoči se zdi 
pomembno, da podprejo uvajanje tehnologije, saj ta velikokrat olajša in obogati študij. Davor Ornik 
(FERI) je izpostavil, da je veliko tehnoloških stvari možno vzpostaviti in da se vse da če se hoče. 

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, kjer je bila sprejeta odločitev, da glede na pobudo 
ŠS UM ne pride do zvišanja prispevka RCUM, temveč ta ostane v znesku 14€. Podala je svoje mnenje, 
da se ji zdi odločitev razumljiva, saj njihov predlog ni imel konkretne podlage, oz. preračuna. Dodala je, 
da je odločitev UO za njih sprejemljiva in ugodna. Za namen boljšega sodelovanja z RCUM pa je 
povedala, da se bo v eni izmed naslednjih točk te seje imenovalo skupino študentov, ki bo vključena v 
sodelovanje z RCUM. Andrej Šajher (FS) je pripomnil, da RCUM tudi ni podal preračuna in analize 
zvišanja, predsedujoča je dejala, da je določena obrazložitev bila predstavljena, vsekakor pa vse ni bilo 
pojasnjeno in obrazloženo. Davor Ornik (FERI) je komentiral, da RCUM sicer ni zvišal stroška, vendar je 
ohranil znesek 14€, ki bo zdaj enak že drugo leto zapored. Menil je, da gre 1/3 od plačila izpitov 
računalniškemu centru, od katere ni nobene obrazložitve in funkcionalnosti .  

Za poročilo s seje Senata UM je predsedujoča poprosila Luko Oblaka (MF), ki je poročal, da je zadnja 
seja potekala 26. 5. 2020. Izpostavil je glavne točke, ki so jih na tej seji obravnavali in sicer; obravnavali 
so odstopno izjavo Žive Ledinek, ki je morala zaradi pristopa k UO UM odstopiti kot senatorka UM. 
Seznanili so se s Poročilom o realizaciji akcijskih načrtov za odpravljanje ovir za študente invalide v 
študijskem letu 2018/2019 in akcijskimi načrti za odpravljanje ovir za študente invalide v študijskem 
letu 2019/2020. Obravnavali so podaljšanje mandatov članov iz vrst študentov, v organih fakultet članic 
in potrdili novo enoto v okviru KOOD. Predsedujoča je še poročala o seji Komisije za dodiplomski študij, 
ki se je sestala isti dan dopoldne ob 9. uri. Najbolj pomembna točka je bila obravnava predloga 
študijskega koledarja. Poročala je, da si lahko študijski koledar vsaka članica glede na svoje specifike še 
prilagodi, seveda upoštevajoč načelni okvir, ki velja za vse članice. Glede komisije za podiplomski študij 
je povedala, da se je sestala tudi istega dne ob 10.30 uri, ker pa se je predsedujoča sama ni mogla 
udeležiti, članov pa ni bilo prisotnih je predlagala, da se o dogajanju poroča na naslednji seji. Dejala je, 
da se Komisija za ocenjevanje kakovosti UM sestane 18. junija. Za poročilo s Komisije za 
znanstvenoraziskovalno dejavnost je prosila Nino Kotnik (PF). Nina Kotnik (PF) je poročala, da so 
obravnavali točke, kot so: priprava Načrta razvoja nacionalne raziskovalne infrastrukture (NRRI) 2021-
2030 – nacionalna prioritetna področja, s katerim so se tudi seznanili in potrdili, da članice Univerze v 
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Mariboru do predlaganega roka 23. 6. 2020 pripravijo predloge posodobitev nacionalnih prioritetnih 
področij raziskovalne infrastrukture (RI) ali predlagajo nova prioritetna področja raziskovalne 
infrastrukture (RI), relevantna z vidika Univerze v Mariboru oz. njenih članic; seznanili so se tudi s 
potekom projekta Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM in pa seznanili so se z 
obstoječimi in načrtovanimi podpornimi aktivnostmi za pripravo projektnih prijav na razpise Marie 
Skłodowska-Curie, Individualne štipendije (Individual Fellowships). Komisija za mednarodno in 
meduniverzitetno sodelovanje pa se od marca ni sestala. 

Po podanih poročilih je navzoče vprašala po komentarjih. Ker jih ni bilo, je predlagala sprejem 
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. Samoevalvacijsko poročilo Univerze v Mariboru za potrebe postopka akreditacije 
Predsedujoča je povedala, da bo UM letos v postopku reakreditacije. Ena izmed ključnih predpostavk 
za uspešen postopek reakreditacije je tudi samoevalvacijsko poročilo UM. Pri oblikovanju poročila je 
sodeloval študent David Borlinič Gačnik. Dodala je, da se jim je na seji pridružil tudi član delovne 
skupine, Robert Presker (UM), pomočnik glavnega tajnika UM, ki mu je predala besedo, da predstavi 
potek dela in glavne oporne točke poročila. Robert Presker (UM) je najprej poudaril, da je 
samoevalvacijsko poročilo za postopke akreditacije nekako zrcalo Univerze v Mariboru. Osredotočil se 
je na poglavje Študenti in na prednosti ter priložnosti za izboljšave, ki so bile v poročilu izpostavljene. 
Dejal je, da je vsebina poročila nastala na osnovi razgovorov in pregledov. Glede prednosti, ki jih je  
delovna skupina izpostavila, je izpostavil predvsem to, da so študentje UM aktivno vključeni v delovanje 
Univerze. Prav tako je vzpostavljena skupna informacijska vstopna točka, portal moja.UM, ki je 
namenjena vsem študentom tako v slovenskem kot v angleškem jeziku. Univerza nudi širok nabor 
obštudijske dejavnosti, pri čemer so določene vsebine priznane tudi kot kreditno ovrednotena 
obštudijska dejavnost. Univerza zagotavlja  sistemsko finančno in organizacijsko podporo obštudijskim 
vsebinam Študentskega sveta univerze in študentskih svetov fakultet članic. Študente se aktivno 
vključuje v politike in procese zagotavljanja kakovosti na univerzi in delovanje komisije za kakovost ŠS 
UM. Posebna skrb je namenjena izobraževanju študentskih predstavnikov s področja študentskega 
predstavništva in kakovosti. Potem je poudaril še  priložnosti za izboljšavo in sicer; povečati krog 
študentov, ki aktivno sodelujejo v študentskem predstavništvu, jih ustrezno stimulirati in izobraževati 
o pomenu in prednostih aktivne udeležbe pri soupravljanju ter soustvarjanju napredka Univerze v 
Mariboru; pripraviti celovito strategijo na nivoju Univerze v Mariboru glede promocije vpisa, ki bo 
zajemala vse podporne aktivnosti s poudarkom na nadarjenih dijakih; dopolnjevanje sistema 
kazalnikov na področju vpisne politike univerze; sanacija Univerzitetnega športnega centra Leona 
Štuklja za zagotavljanje permanentnega izvajanja obštudijskega športa na univerzi ter poenotenje 
storitev za domače in tuje študente, ki se vpisujejo na Univerzo v Mariboru. Povabil je še vse prisotne 
k vprašanjem o tej točki, enako je storila tudi predsedujoča in ker ni bilo nobenih vprašanj in pripomb 
je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 5 

ŠS UM potrdi Samoevalvacijsko poročilo Univerze v Mariboru za potrebe postopka akreditacije, ki je 
razvidno iz priloge Samoevalvacijsko poročilo UM_2020. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 6. Imenovanje članov Komisije za knjižnični sistem UM 
Predsedujoča je opisala Komisijo za knjižnični sistem. Povedala je, da je to stalna komisija UKM, ki 
obravnava in preučuje vprašanja povezana z UKM. Izpostavila je, da komisijo za knjižnični sistem 
sestavljajo ravnateljica UKM, ki ji predseduje, predstavniki članic, ki jih imenujejo senati članic, ter 
petina študentov, ki jih imenuje študentski svet univerze. Komisija na sejah obravnava in sklepa o 
vprašanjih s svojega področja. Petino študentov predstavljajo trije študenti. Ker se je vsem iztekel 
mandat je potrebno imenovati tri nove študente, ki bodo aktivno predstavljali interese študentov. 
Povedala je, da so prejeli 4 kandidature. Mesta pa so 3. Predlagala je, da vsa imena sekretarka vpiše v 
komentarje. Vsak lahko svoj glas podari trem kandidatom. Trije kandidati z največ glasovi bodo nadalje 
imenovani za člane komisije. Kandidati so Urška Udovč, Sanja Čahuk, Tjaša Pavšič in David Mikek. Po 
opravljenem glasovanju so največ glasov prejeli: Urška Udovč (11 glasov), David Mikek (9 glasov) in 
Sanja Čahuk (9 glasov). Najmanj glasov pa je prejela Tjaša Pavšič (7 glasov). 

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 6 

ŠS UM za člane Komisije za knjižnični sistem UM imenuje Davida Mikeka, Sanjo Čahuk, in Urško 
Udovč za mandatno dobo dveh let. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 7. Predlaganje članov Komisije za človeške vire UM 
Predsedujoča je predstavila Komisijo za človeške vire v raziskovanju. Povedala je , da gre za začasno 
komisijo Senata Univerze v Mariboru. Povedala je katere so naloge komisije in sicer:  

- spremljanje institucionalnih, nacionalnih pogojev in analiziranje ovir za implementacijo načel 
»Evropske Listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev skozi kadrovsko 
strategijo za raziskovalcev,  

- implementacija priporočil Evropske komisije, oblikovanje predlogov sprememb ustreznih politik, 
strategij in akcijskih načrtov za njihovo implementacijo,  

- oblikovanje predlogov in priporočil za dvig kakovosti politike, strategije, pripadajočega akcijskega 
načrta in univerzitetnega operativnega procesa upravljanja s človeškimi viri Univerze v Mariboru.  

Izpostavila je, da komisija nima določenega mandatnega obdobja in da je v komisiji 6 predstavnikov 
študentov, od katerih se je enemu iztekel mandat, štirje pa so podali odstopno izjavo. Potrebno je 
predlagati pet novih kandidatov, ki bodo pri delu komisije aktivno sodelovali. Dejala je, da so 
kandidaturo vložili: Astrid Cep, Domen Robič, Blaž Kalšek, Asja Lešnik, Sanja Čahuk in Ines Pucko. 
Predsedujoča je predlagala isti sistem glasovanja kot v prejšnji točki. Največ glasov so prejeli Astrid Cep 
(9 glasov), Domen Robič (11 glasov), Blaž Kalšek (10 glasov), Asja Lešnik (11 glasov) in Ines Pucko (12 
glasov). Najmanj glasov je prejela Sanja Čahuk (6 glasov). 

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 7 

ŠS UM za člane Komisije za človeške vire UM predlaga Asjo Lešnik, Blaža Kalška, Astrid Cep, Domna 
Robiča in Ines Pucko.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 8. Predlaganje nadomestnih članov Habilitacijske komisije UM 
Predsedujoča je dejala, da v skladu s 259. členom Statuta Univerze v Mariboru Habilitacijska komisija 
obravnava predloge za izvolitev visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
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sodelavcev v ustrezne nazive. Sestavljena je iz enega predstavnika vsake članice, ki ga imenuje Senat 
univerze na predlog Senata članice univerze iz vrst rednih profesorjev, iz enega člana na predlog SAZU 
iz vrst znanstvenih in javnih delavcev z doktoratom znanosti, ter pet študentov, ki jih imenuje Senat 
Univerze na predlog Študentskega sveta univerze. Povedala je, da so bili pozvani  k podaji predlogov 
namestnikov članov Habilitacijske komisije, ki bodo člane lahko nadomeščali v njihovi odsotnosti. 
Predlagati je bilo potrebno pet namestnikov članov Habilitacijske komisije iz vrst študentov. 
Predsedujoča je predstavila, da je kandidaturo vložilo 5 oseb: Tea Unger, Astrid Cep, Sergej Obran, 
Matija Bele in Dragana Bjelić. Po posvetovanju s člani habilitacijske komisije je predlagala, da se 
vsakemu članu poimensko imenuje nadomestnega člana, predlagala je sprejem naslednjega sklepa: 

Sklep 8 

ŠS UM za nadomestne člane Habilitacijske komisije Senata UM predlaga Astrid Cep (za namestnico 
člana Tilna Marklja); Teo Unger (za namestnico članice Teje Štrukelj); Sergeja Obrana (za namestnika 
člana Jureta Deželaka); Dragano Bjelić (za namestnico članice Taje Žitek ) in Matijo Beleta (za 
namestnika člana Jana Kordeža). 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 9. Nagrade študentom Univerze v Mariboru 
Predsedujoča je poročala, da so na prejšnji seji že podali predloge za vse nagrade študentov UM. 
Vendar so bili kasneje obveščeni, da je prispela tudi popolna in pravočasna vloga študentke Janje 
Podgrajšek, ki pa se je izgubila. Ta dogodek ni bil v domeni študentske pisarne, saj je bila pošta sprejeta 
na vložišču, vendar do naše pisarne ni prispela. Ker je bila nazadnje v kategoriji listine za kulturne 
dosežke samo ena kandidatka, je predsedujoča dejala, da se ji zdi prav, da odločajo o tej kategoriji še 
enkrat, da dajo obema kandidatkama enake možnosti. Predlagala je, da člani pregledajo obe 
kandidaturi in jim na voljo dala nekaj minut za pregled. Nato pa so ponovno glasovali o tem, katero 
kandidatko želijo predlagati. Na glasovanje sta bili dani imeni dveh kandidatk. Izglasovana je bila Janja 
Podgrajšek (9 glasov, Monika Vogrinec je prejela 4 glasove), zato je predsedujoča predlagala sprejetje 
naslednjih sklepov: 

Sklep 9.1 

ŠS UM prekliče sklep 2.2 iz 10. izredne seje ŠS UM, z dne 19. 5. 2020. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 9.2 

ŠS UM predlaga, da se Listina za pomembne kulturne dosežke študentov UM podeli študentki Janji 
Podgrajšek.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 10. Študijski koledar za leto 2020/2021 
Predsedujoča je povedala, da se na tej seji ponovno obravnava predlog študijskega koledarja. Pojasnila 
je, zakaj se mora tudi ŠS UM seznaniti z njim in ga potrditi. Dejala je, da najprej predlog obravnava 
komisija za dodiplomski študij, nato mora soglasje podati ŠS UM, nazadnje pa ga potrjuje Senat UM. 
Določene okvirje postavlja že zakon, ki narekuje število tednov in pa omejitev obremenitve študentov. 
Že na prejšnji seji je pojasnila, da se bo pripravil predlog, ki predvideva dolžino semestra, kot smo je 
študentje vajeni. Dodala je, da predlog študijskega koledarja vključuje proste dneve med novoletnimi 
in prvomajskimi prazniki. Izrazila je svoje stališče, da se ji zdi predlog ustrezen. Davor Ornik (FERI) je 
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dodal, da se mu ne zdi smiselno debatirati o tem, saj si tako lahko vsaka članica posebej priredi koledar. 
Predsedujoča je odgovorila, da mora vseeno študentski koledar biti okvirno poenoten in če bi eni 
končali ali začeli prej ali pozneje kot drugi, bi bila na koncu med članicami velika razdvojenost. 

Predsedujoča je vprašala še za morebitne komentarje in ker jih ni bilo je predlagala sprejetje 
naslednjega sklepa: 

Sklep 10 

ŠS UM potrdi študijski koledar za študijsko leto 2020/2021, kot je razviden iz priloge Študijski koledar 
2020 – 2021. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 11. Imenovanje skupine študentov za sodelovanje z RCUM 
Predsedujoča je povedala, da so na prejšnji seji bili pozvani k oblikovanju skupine študentov, ki bo 
vključena v sodelovanje z RCUM. Na podlagi interesa je vključitev predlagala nekaterim članom, ki so 
tudi sami izrazili željo za sodelovanje. Poudarila je, da v kolikor bi se imel željo vključiti še kdo, naj 
seveda sporoči. Željo je izrazil Blaž Kalšek (FS). 

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 11 

ŠS UM na predlog RCUM, za namen podajanja predlogov in sodelovanja pri zagotavljanju IKT storitev 
za študente imenuje skupino v sestavi: Davor Ornik, Ines Pucko, Jure Deželak, Nina Kotnik, Teja 
Štrukelj in Blaž Kalšek. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 12. Rebalans finančnega načrta ŠS UM 
Predsedujoča je povedala, da glede na to, da je bilo projektno delo ŠS UM in pa ŠS članic precej 
okrnjeno zaradi epidemije, se vse ponovno pobira in gradi načrte za prihodnost. Na podlagi dosedanje 
ocene je predsedujoča pripravila rebalans FN, ki vključuje nekaj novih projektov, ki bodo lahko izvedeni 
tudi alternativno. Seveda pa se lahko začne na projektih delati šele ko bo FN potrjen, je še dodala. 
Sprememba se je zgodila pri dodatnem pozivu za ŠS članic, ki je v tem trenutku po mnenju 
predsedujoče nesmiseln, saj imajo ŠS članic že sedaj problem, da projektov niso mogli izvesti in 
posledično niso porabili sofinanciranja iz začetka leta. Predlagala je, da gredo skozi projekte, vmes pa 
jih bo opozorila na spremembe. Dejala je, da študentsko tekmovanje v raftih Univerze v Mariboru letos 
ne bo izvedeno, Univerzitetna športna liga za prvaka Univerze v Mariboru ostane za jesen, Teden 
zdravja ni bil izveden je pa strošek, ki je opredeljen, strošek organizacije pred odpovedjo. Povedala je, 
da se za Športni dan znesek poveča, saj je bil prvotno planiran znesek zelo nizek; kot strošek Maratona 
aerobike je opredeljen strošek organizacije pred odpovedjo. Za Motivacijski vikend ŠS UM je dodala, 
da se znesek zviša, izpostavila je, da si vsekakor želi, da se projekt izvede in upa, da bodo razmere to 
dopuščale, predviden je septembra 2020. Zaključno druženje ŠS članic UM bo ostalo enako, pri 
Erasmus dnevu se strošek poviša, da imajo širši manevrski prostor. Tudi pri Promociji študentske 
ankete se strošek zviša za namen nove grafične podobe in pa nadomestitve dotrajanega promocijskega 
materiala; pri izobraževalno motivacijskih dnevih za prodekane študente je v planu po eno 
izobraževanje na mesec in sicer s področja Excela, Worda, oblikovanje, organizacijskih veščin, 
študentske problematike, habilitacij idr., zato se tudi znesek poviša. Pri usposabljanju članov komisij 
senata in drugih organov UM stroška ne bo. Povedala je, da so malo zvišali znesek za projekt Tečaji 
različne programske opreme, vsekakor bo projekt izvedljiv, če ne drugače na daljavo. Pri projektu 
Jezikovni tečaji ostaja vse enako, prav tako tudi pri projektu Izobraževanje študentskih predstavnikov. 
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Pri Krvodajalskih akcijah ni sprememb, le da bo možna posodobitev v smislu, da se bo krvodajalca 
individualno obvestilo, kdaj naj pride darovati kri. Enako ostaja tudi pri projektih Zbiranje sladkarij in 
igrač ter Zbiranje zamaškov. Za projekt Dan boja proti Aidsu, je poudarila, da je potrebno razmisliti 
kako bo izvedeno, drugače projekt vsekakor ostaja. Prav tako ostajajo delavnice oktobra in novembra. 
Za projekt Praznični bal študentov, je dejala, da zaenkrat upajo, da bo izvedljiv, imajo pa pripravljeno 
tudi alternativo, kot primer je navedla kakšen koncert od doma. Za projekt Aktualna študentska 
problematika je razložila, da je to vsebinsko delo na pravilnikih, pregled tutorstva ipd., znesek se zviša. 
Za projekt Etični kodeks za študente UM, je rekla, da želijo pripraviti posodobljeno verzijo čez poletje 
in predlagala da se ji javijo tisti, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri pripravi. Dodala je še, da si  želijo 
poskrbeti tudi za integracijo in promocijo kodeksa. Poudarila je, da se promocija ŠS UM, zviša, z 
namenom da osvežijo materiale. Znesek za reprezentanco ostaja enak. Na novo se doda projekt 
Podkasti "Od študentov za študente«, ki bodo predvidoma potekali  vsak mesec in ponujali zanimive 
vsebine, študentsko ime meseca, predstavljali uspešne posameznike. Za projekt Tečaji mehkih veščin 
za študente, je predsedujoča razložila, da se bodo poskusili povezati s kariernim centrom. Za natečaj 
Kultura je povedala, da bo vsak mesec potekalo zbiranje kulturnih del (glasba, risbe, fotografije ali 
drugačni hobiji študentov, pisanje), ki jih bodo nato promovirali in tako pomagali tudi pri njihovi 
dejavnosti. Poudarila je, da če bi se še želel kdo vključiti v kakšen projekt, naj ji to prosim javi. Davor 
Ornik (FERI) je komentiral, da so v preteklosti bili prihodki še višji. Predsedujoča je izpostavila, da je 
postavka enaka od začetka leta in da je bil način priprave finančnega načrta ŠS UM v preteklih letih 
drugačen. 

Predsedujoča je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 

Sklep 12 

ŠS UM potrdi predlog rebalansa finančnega načrta ŠS UM, kot je razviden iz priloge 
FN_REBALANS_06_2020. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 13. Predlogi in pobude 
Predsedujoča je povprašala vse navzoče člane o predlogih in pobudah in ker jih ni bilo je prešla na 
naslednjo točko.  

 

Ad 14. Razno 
Predsedujoča je pojasnila, da želi, da se pod to točko v Delovno skupino za oblikovanje načrta 
integritete Univerze v Mariboru imenuje predstavnika študenta, saj je dosedanjemu članu iztekel 
mandat. Delovna skupina je trenutno sestavljena iz 11 članov, od tega je 10 strokovnih sodelavcev na 
Univerzi v Mariboru in 1 predstavnik študentov. Poudarila je namen Delovne skupine, ki je izdelava 
načrta integritete. Oblikovana je na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki za javni 
sektor določa ukrepe in metode za krepitev integritete in transparentnosti ter za preprečevanje 
korupcije in preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov. Povedala je, da je kandidaturo vložil 
študent Tim Diaci. 

Predsedujoča je Predlagala je sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Sklep 14 

ŠS UM za predstavnika študentov v Delovno skupino za oblikovanje načrta integritete Univerze v 
Mariboru, imenuje študenta Tima Diacija. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Predsedujoča se je prisotnim zahvalila za prisotnost na redni seji in se poslovila od članov, ki so bili na 
seji ŠS UM zadnjič v okviru svojega mandata. Predsedujoča je zaključila sejo. 
 
Seja se je zaključila ob 14:27h. 
 
 
 
Ines Pucko, l. r.                                                                                                                           Teja Štrukelj, l.r. 
Sekretarka Študentskega sveta                                                                   Prorektorica za študentska vprašanja  
Univerze v Mariboru                                                                                                                Univerze v Mariboru 


