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ZAPISNIK
Konstitutivne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
z dne 1. 7. 2020
(dvorana Vladimirja Bračiča Univerze v Mariboru, s pričetkom ob 9:05)

Prisotni člani ŠS UM (11/17): David Mikek (FERI), Karin Glazer (FKBV), Andrej Zidarič (FKKT), Jan
Jezeršek (MF), Janja Orovič (EPF), Blaž Kalšek (FS) (od 9.07), Jurij Petek (FGPA), Jure Deželak (FZV),
Marina Đorđeski (FOV), Tjaša Čadej (FF), Nina Lah (FNM)
Prisotni nadomestni člani ŠS UM (9/18): Iva Jajčevič (MF), Pina Slaček (EPF), Asja Lešnik (PF) (do 9.28),
Aneja Lah (FGPA), Benjamin Habinc (FZV), Klavdija Kastelic (FOV), Sven Rošer (FL), Eva Simonič (FE),
Tjaša Randl (FT)
Predsedujoča: Teja Štrukelj, Prorektorica za študentska vprašanja UM
Ostali prisotni: Domen Robič (FERI), Janja Žerak Vuk (UM), Ines Pucko (FS), Laura Lupše (FT), Nika
Gregorič (FKBV), Tea Unger (PF), Klemen Srpčič (FE) (od 9.13)

Ad 1. Konstituiranje Študentskega sveta Univerze v Mariboru
Predsedujoča je uvodoma pozdravila vse navzoče in se tudi sama predstavila. Na kratko je razložila,
kako bo seja potekala in kako bo potekalo glasovanje. Dodala je, da se sicer na sejah za glasovanje
uporabljajo Optimus daljinci, vendar se zdaj zaradi spoštovanja preventivnih ukrepov, glasuje z dvigom
rok. Dodala je še, da sta bila na vseh fakultetah članicah izvoljena član in nadomestni član, razen na
Fakulteti za logistiko UM, kjer je bil izglasovan samo nadomestni član. Povprašala je še za morebitne
pripombe, ker jih ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 1
Po izvedenih volitvah v Študentski svet Univerze v Mariboru se ta konstituira v naslednji sestavi: Teja
Štrukelj kot predsednica, David Mikek kot član in Karin Lešnik kot namestnica člana s Fakultete za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM, Karin Glazer kot članica in Eva Višnar kot
namestnica članice s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Andrej Zidarič kot član in
Marcel Žafran kot namestnik člana s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Jan Jezeršek
kot član in Iva Jajčevič kot namestnica člana z Medicinske fakultete UM, Pina Grabar kot članica in
Anja Urek kot namestnica članice s Študentskih domov UM, Janja Orovič kot članica in Pina Slaček
kot namestnica članice z Ekonomsko poslovne fakultete UM, Blaž Kalšek kot član in Gorazd Stolec
kot namestnik člana s Fakultete za strojništvo UM, Nina Kotnik kot članica in Asja Lešnik kot
namestnica članice s Pravne fakultete UM, Jurij Petek kot član in Aneja Lah kot namestnica člana s
Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM, Valentina Bažika kot članica in
Nastja Tovornik kot namestnica članice s Pedagoške fakultete UM, Jure Deželak kot član in Benjamin
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Habinc kot namestnik člana s Fakultete za zdravstvene vede UM, Marina Đorđeski kot članica in
Klavdija Kastelic kot namestnica članice s Fakultete za organizacijske vede UM, Isidora Vulić kot
članica in Mirče Milenkov kot namestnik članice s Fakultete za varnostne vede UM, Tjaša Čadej kot
članica in Lucian Krajnc Krstov kot namestnik članice s Filozofske fakultete UM, Nina Lah kot članica
in Mo Lipovec kot namestnica članice s Fakultete za naravoslovje in matematiko UM, Sven Rošer kot
namestnik člana s Fakultete za logistiko UM, Luka Barbič kot član in Eva Simonič kot namestnica
člana s Fakultete za energetiko UM ter Klara Liza Schulz kot članica in Tjaša Randl kot namestnica
članice s Fakultete za turizem UM, za mandatno obdobje do 30. 6. 2022.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2. Predstavitev delovanja Študentskega sveta Univerze v Mariboru
Predsedujoča je predstavila delovanje Študentskega sveta Univerze v Mariboru in tudi na kratko
delovanje univerze. Povedala je, da je Študentski svet UM sestavljen iz člana in nadomestnega člana z
vsake izmed osemnajstih članic UM (17 članic fakultet in Študentski domovi UM). Razložila je tudi
dejavnosti in glavne naloge prorektorja za študentska vprašanja. Predstavila je sestavo kolegija
rektorja, ki mu predseduje rektor UM, vključenih pa je šest prorektorjev, ki so zadolženi za posamezna
področja delovanja. Eden izmed prorektorjev je vselej študent. Opisala je sestavo drugih organov UM.
Opomnila je, da Študentski svet UM deluje v skladu s Pravilnikom o delovanju in sestavi študentskih
svetov. Razložila je, da se ŠS UM sestaja na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah. Predstavila je
tudi Oddelek za razvoj in študentske zadeve, katerega vodja je Robert Presker, pomočnik glavnega
tajnika UM. Prav tako se lahko člani in prodekani glede aktualne problematike obračajo na Janjo Žerak
Vuk in Primoža Šajherja, ki sta zaposlena v pisarni Službe za študentske zadeve, ki se nahaja v 2.
nadstropju rektorata. Predsedujoča je še dodala, da seje ŠS UM sklicuje prorektor študent, vabila pa
pošilja sekretar ŠS UM, zato je predstavile še delo sekretarja ŠS UM. Predstavila je še način
zagotavljanja sklepčnosti na sejah, glasovalno pravico na seji in način glasovanja. Dodala je še, da so
na seje ŠS UM vselej vabljeni tudi prodekani za študentska vprašanja, ki pa imajo navadno pred rednimi
sejami ŠS UM tudi kolegije prodekanov. Opozorila je na pomembnost ažurne in sprotne komunikacije
med študentskimi predstavniki. V kolikor pride do kakšnih težav, oz. v primeru predlogov in pobud,
člane prosi, da jo o tem obvestijo. Opisala je tudi postopek habilitacij in predstavila projekte ŠS UM, ki
so v teku. Posebej je omenila projekt Motivacijski vikend, katerega izvedba je predvidena v sredini
septembra. Vse navzoče je povabila k sodelovanju na projektih ŠS UM. Opomnila je še na fotografiranje
po seji, slike bodo objavljene na spletni strani ŠS UM. Na koncu je vse navzoče povabila, da se na kratko
prestavijo.

Ad 3. Imenovanje članov KIDŠ
Predsedujoča je poročala, da je zaradi poteka mandatov članov Komisije za interesne dejavnosti
študentov Univerze v Mariboru potrebno imenovanje novih članov za omenjeno komisijo. Opisala je
delo in naloge komisije. Prav tako je dodala, da so člani komisije lahko zgolj člani ŠS UM. Zaradi dejstva,
da je delo komisije trenutno sredi obravnave delnih finančnih in vsebinskih poročil ŠS članic, se z
imenovanjem razmeroma mudi. Povedala je, da so interes za članstvo v omenjeni komisiji izrazile 3
članice ŠS UM; Tjaša Čadej, Pina Grabar in Nina Lah. Ker ni bilo razprave, je predlagala sprejem
naslednjega sklepa:
Sklep 2
ŠS UM imenuje Nino Lah, Pino Grabar in Tjašo Čadej za članice Komisije za interesno dejavnost
študentov UM za mandatno dobo, ki se veže na mandatno dobo članov Študentskega sveta Univerze
v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 4. Spremembe in dopolnitve Cenika storitev Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021
Predsedujoča je poročala o sprejetju sklepa za Cenik 2020/2021, ki je bil že sprejet. Razložila je
dopolnitev in spremembe Cenika, ki zajema Paket storitev za tuje študente iz Fakultete za turizem UM.
Predsedujoča je predala besedo prodekanici za študentska vprašanja Fakultete za turizem UM, Lauri
Lupše, ki je dejala, da so na svoji seji ta Paket in dopolnjen cenik tudi sprejeli in ga potrdili. Predsedujoča
je navzoče še vprašala po morebitnih komentarjih. Ker jih ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega
sklepa:
Sklep 3
Študentski svet UM potrjuje dodatno postavko Fakultete za turizem in sicer Paket plus storitev za
redne in izredne tuje študente dodiplomskih študijskih programov v višini 498 EUR, ki se doda v
Tabelo 3 in 3 a: Šolnine Univerze v Mariboru v študijskem letu 2020/2021 – izredni oziroma redni
študij.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsedujoča se je prisotnim zahvalila za prisotnost na konstitutivni seji ter jih povabila na
fotografiranje in na nadaljnjo druženje. Predsedujoča je zaključila sejo.
Seja se je zaključila ob 9.45 uri..

Ines Pucko, l. r.
Sekretarka Študentskega sveta
Univerze v Mariboru

Teja Štrukelj, l.r.
Prorektorica za študentska vprašanja
Univerze v Mariboru
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