
  
 

Maribor, 6. 10. 2020  
 

 
ZAPISNIK 

2. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 
z dne 6. 10. 2020 

(V okolju MS Teams s pričetkom ob 9:03 ) 

 
 
Prisotni člani ŠS UM: Nina Kotnik (PF), Klara Liza Schulz (FT), Blaž Kalšek (FS), David Mikek 
(FERI), Tjaša Čade (FF)j, Marina Đorđeski (FOV), Andrej Zidarič (FKKT), Jure Deželak (FZV), Jurij 
Petek (FGPA), Janja Orovič (EPF) 
Prisotni nadomestni člani ŠS UM: Benjamin Habinc (FZV), Anja Urek (ŠD), Sven Rošer (FL), 
Klavdija Kastelic (FOV), Marcel Žafran (FKKT), Mirče Milenkov (FVV) 
Predsedujoča: Teja Štrukelj, Prorektorica za študentska vprašanja UM. 
Ostali prisotni:  Tea Unger (PF), Davor Ornik (FERI), Laura Lupše (FT), Nomi Hrast (EPF), Luka 
Oblak (MF) 
 
 
AD 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 2. IZREDNE SEJE ŠS UM  
Predsedujoča uvodoma pozdravi vse navzoče in podala navodila, kako bo seja potekala.  
Povpraša po  morebitnih pripombah zoper dnevni red. Ker pripomb ni bilo, je  
predlagala sprejetje naslednjega sklepa:  
 

SKLEP 1 
Študentski svet UM potrdi dnevni red 2. izredne seje ŠS UM.  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 

AD 2.  DOPOLNITEV CENIKA STORITEV UM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/21 – TEČAJI TUJIH 

JEZIKOV 

Predsedujoča predstavi potek jezikovnih tečajev Študentskega sveta Univerze v Mariboru za 

obdobje zimskega semestra 2020/21, ki jih organizira Študentski svet UM v sodelovanju z 

mednarodno pisarno UM za študente UM. Na voljo so tečaji petih tujih jezikov (angleščine, 

nemščine, španščine, ruščine in kitajščine) različnih stopenj. Prijava na jezikovne tečaje se 

odpre 8. 10. 2020 ob 12. uri. Število mest je omejeno. Za posamezen tečaj je na voljo 25 mest. 

Študent pa se lahko prijavi le na en tečaj. Jezikovni tečaji (španščina) bodo letos na voljo 

tudi študentom dveh dislociranih enot Univerze v Mariboru na lokaciji njihovih fakultet.  



Predsedujoča pojasni, da bo v letošnjem letu prišlo do spremembe glede plačila tečajev, ki so 

do sedaj bili brezplačni. Letos bo cena posameznega tečaja znašala 25,00€, plačilo pa bo 

predpogoj za končno  prijavo. Razlog letošnjega plačila tečajev je v neresnosti obiska tečajev 

v prejšnjih letih in s tem zmanjšana možnost prijave na tečaj resnim študentom. S plačilom se 

namerava zagotoviti mesta resnim študentom, ki bodo tečaj spremljali celotno obdobje 

njegove izvedbe. S pojasnitvijo dopolnitve cenika storitev UM za študijsko leto 2020/21 (tečaji 

tujih jezikov) predsedujoča predlaga sprejetje naslednjega sklepa:  

 

SKLEP 2 
Študentski svet Univerze v Mariboru soglaša z dodatno postavko in sicer Tečaji tujih jezikov 
za študente v višini 25,00 EUR, ki se doda v Tabelo 1. Vpisni stroški, pod postavko 2. - 
PRISPEVKI ZA DRUGE POSAMIČNE STORITVE.  
 

Sklep je bil sprejet s 13 glasovi ZA in 1 glasom PROTI (član Andrej Zidarič- Fakulteta za kemijo 
in kemijsko tehnologijo). 

 

Po sprejemu navedenih sklepov, pod točko razno, predsedujoča daje možnost nadaljnje 

razprave. Pojasni, da je s strani študentskih predstavnikov dobila predlog glede skupnih mask 

za študente UM. Nadaljuje, da v trenutnih razmerah prihaja do promocijskih manipulacij, zato 

bi v primeru nakupa morali biti previdni pri izbiri. Navede, da jo skrbi, da bi pri nakupu mask 

Univerza bila oškodovana, saj ne vemo koliko študentov bi bilo potem pripravljeno kupiti te 

maske. Davor Ornik  pove, da so na njihovi fakulteti že naročili maske za študente. 

Predsedujoča zaključi, da bi nakup mask za vse študente predstavljal preveliki strošek 

Univerze, vendar pa je namen kupiti maske za študente predstavnike. 

V nadaljevanju Lauro Lupše zanima kako je s trenutnimi omejitvami. Predsedujoča pojasni, da 

je trenutno z vidika UM sprejemljivo izvajanje projektov, vendar v okviru predpisov. Hkrati 

pojasni, da se v primeru težav z izvajanjem projektov predlaga preusmeritev sredstev. Nomi 

Hrast predlaga možnost drugačne izvedbe nekaterih projektov kot je npr. online brucovanje, 

ki ga bodo izvedli na EPF.   

V nadaljevanju predsedujoča seznani navzoče s sestankom RCUM, ki se ga bodo udeležili Blaž 

Kalšek, Jure Deželak, Davor Ornik, Ines Pucko, Nina Kotnik in Teja Štrukelj. Na naslednji seji se 

bo poročalo o dogajanju. 

Za konec predsedujoča najavi bodoči kolegij prodekanov (12. 10. 2020) in 2. redno sejo (15. 

10. 2020).  

 

Seja se zaključi ob 9:32. 

 

Nina Kotnik, l. r.               Teja Štrukelj, l. r. 

Sekretarka študentskega sveta             Prorektorica za študentska vprašanja 

Univerze v Mariboru                    Univerze v Mariboru 


