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Maribor, 14. 9. 2020  
  
 

ZAPISNIK  
1. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V MARIBORU,  

Z DNE 14. 9. 2020  
(v Podreccini dvorani, Slomškov trg 15, Maribor s pričetkom ob 12. uri)  

  
  
Prisotni člani ŠS UM (7/18): Karin Glazer (FKBV), Andrej Zidarič (FKKT), Jan Jezeršek (MF), Nina 
Kotnik (PF), Jurij Petek (FGPA), Jure Deželak (FZV), Tjaša Čadej (do 12.35). 
Prisotni nadomestni člani ŠS UM (9/18): Karin Lešnik (FERI), Pina Slaček (EPF), Gorazd Stolec 
(FS), Asja Lešnik (PF), Benjamin Habinc (FZV), Mirče Milenkov (FVV), Sven Rošer (FL), Tjaša 
Randl (FT), Klavdija Kastelic (FOV). 
Predsedujoča: Teja Štrukelj, Prorektorica za študentska vprašanja UM. 
Ostali prisotni: Laura Lupše (FT), Miha Pauko (UM), Domen Robič (FERI), Janja Žerak Vuk (UM), 
Primož Šajher (UM), Davor Ornik (FERI), Tea Voršič (UM). 
 
 
Predlagani dnevni red:   
1. Potrditev dnevnega reda 1.redne seje ŠSUM.  
2. Potrditev zapisnikov 20. redne seje ŠS UM in Konstitutivne seje ŠS UM.   
3. Pregled neizvršenih sklepov.   
4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM.   
5. Cenik storitev UŠC Leona Štuklja.   
6. Rebalans finančnega načrta ŠS UM.   
7. Imenovanje koordinatorja za šport ŠS UM.   
8. Nagrade študentov UM.    
9. Volitve senatorjev UM.   
10. Pritožba zoper sklep o negativnem mnenju.   
11. Uporaba IKT v visokem šolstvu.  
12. Predlogi in pobude.   
13. Razno. 
 
 
AD 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 1. REDNE SEJE ŠS UM 
Predsedujoča pozdravi vse navzoče in poda navodila, kako bo potekala seja, ter kako se bo 
potrjevala prisotnost na seji. Zaradi trenutnih razmer bo glasovanje potekalo z dvigom rok. 
Povpraša po morebitnih pripombah zoper dnevni red. Ker ni pripomb, predlaga sprejetje 
naslednjega sklepa:  

 
SKLEP 1 
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ŠS UM potrdi dnevni red 1. redne seje ŠS UM. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
AD 2. POTRDITEV ZAPISNIKOV 20. REDNE SEJE ŠS UM IN KONSTITUTIVNE SEJE ŠS UM. 
Predsedujoča vpraša glede morebitnih pripomb zoper zapisnik 20. redne seje (16. 6. 2020) in 
zapisnik konstitutivne seje ŠS UM (1. 7. 2020), ki sta bila priložena kot gradivo na e-seje.  
Ker ni pripomb, predlaga sprejetje naslednjega sklepa:  

 
SKLEP 2 

ŠS UM potrdi zapisnike 20. redne seje ŠS UM  z dne 16. 6. 2020 in konstitutivne seje ŠS UM 
z dne 1. 7. 2020 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
 

                                        
AD 3. PREGLED NEIZVRŠENIH SKLEPOV   
Predsedujoča je pod točko »Pregled neizvršenih sklepov« pojasnila, da je v delu še zmeraj 
zadeva glede razjasnitve razmer pouka v času Covid-19 in izvajanja prakse pri Fakulteti za 
zdravstvene vede. 
 
Predsedujoča je odprla  razpravo in ker razprave ni bilo, je predlagala sprejem 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 
Pod točko »Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM« je 
predsedujoča povedala, da je v času od zadnje seje ŠS UM zasedalo kar nekaj komisij, o katerih 
bodo podrobno poročali poročevalci.  
 
UPRAVNI ODBOR UNIVERZE V MARIBORU:   
Poročevalec: Teja Štrukelj   
Predsedujoča pojasni, da imamo v Upravnem odboru članico, ki je aktivna in se redno 
udeležuje sej, vendar, ker je danes ni na seji, bo predsedujoča povzela dogajanje zadnje seje. 
Na seji Upravnega odbora UM so obravnavali sledeče tematike, ki se dotikajo študentov: cenik 
za Univerzitetni športni center Leona Štruklja, terminske plane sej za tekoče študijsko leto in 
najemnine za prostore ŠD. 
 
SENAT UNIVERZE V MARIBORU:    
V času poteka 1. redne seje ŠS UM še ni bilo seje Senata UM, zato se bo ŠS UM o dogajanju 
seznanil na naslednji redni seji.  
 
KOMISIJA ZA DODIPLOMSKI IN PODIPLOMSKI ŠTUDIJ:   
V času poteka 1. redne seje ŠS UM še ni bilo seje Komisije za dodiplomski študij in seje Komisije 
za podiplomski študij. Poročilo bo zato podano na naslednji redni seji.  
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KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI UM:   
Zaradi trenutnih razmer (Covid-19) se Komisija za ocenjevanje kakovosti UM ni sestala v času 
pred potekom 1. redne seje ŠS UM.  
 
STATUTARNA KOMISIJA:  
Seja Statutarne komisije bo potekala v sledečem tednu, zato se na dotični seji ŠS UM še ne 
more seznaniti z dogajanjem. Poročilo bo podano na naslednji redni seji. Predsedujoča pojasni, 
da je korespondenčna seja Statutarne komisije že potekala. Obravnavalo se je Pravilnik o 
sestavi in delovanju študentskih svetov UM.  
 
KOMISIJA ZA MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE:   
Ker ni poročevalca, predsedujoča pove, da se je na seji Komisije za mednarodne in 
meduniverzitetno sodelovanje dogovarjalo o Programih mobilnosti.  
 
KOMISIJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE ZADEVE SENATA UM: 
Poročevalec: Nina Kotnik  
Predsedujoča preda besedo Nini Kotnik, članici Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve 
senata UM. Nina Kotnik pove, da  je 8. 9. 2020 je potekala 5. redna seja Komisije za 
znanstvenoraziskovalne zadeve Senata UM. Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve 
Senata Univerze v Mariboru je sprejela predlagani dnevni red in potrdila zapisnik 4. redne seje 
KZRZ z dne 9. 6. 2020, v  nadaljevanju pa se je  seznanila z osnutkom Politike odprtega dostopa 
do raziskovalne infrastrukture Univerze v Mariboru in z EERIS platformo. Pojasni se, kaj je 
raziskovalna infrastruktura in zakaj je pomembna. Nadalje se komisija seznani z aktivnostmi 
predstavitve in s komuniciranjem z javnostmi na področju znanstvenoraziskovalne in 
umetniške dejavnosti UM. Nato se Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata 
Univerze v Mariboru seznani z rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih 
projektov za leto 2020 (od 77 prijavljenih projektov je bilo odobrenih 11, kar znaša 14,29 % 
uspešnost UM. V primerjavi z ostalimi leti – 2019 22,20 %, 2018 24,07 %, 2017 17,95 % 
uspešnost UM.).  
Predsedujoča se zahvali in odpre razpravo. Ker ni bilo razprave in dodatnih vprašanj, predlaga 
sprejem naslednjega sklepa: 
 

SKLEP 4 
ŠS UM se seznani s poročili s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in Komisij Senata UM. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
AD 5. CENIK STORITEV UŠC LEONA ŠTUKLJA. 
Cenik storitev UŠC Leona Štruklja je že bil obravnavan s strani Upravnega odbora, kjer je bilo 
podano soglasje. Na seji ŠS UM pa se bo z njim seznanil tudi ŠS. Predsedujoča predstavi mag. 
Miha Pauka, ki ŠS seznani s potekom letošnjih vadb in s Cenikom za študijsko leto 2020/2021, 
v katerem pride do dveh sprememb. Gre za malo korigirane cene. V cenik so vključene tri vrste 
cen za tri različne skupine. Predsedujoča pravi, da jo zmoti dejstvo, da se postavi cenik 
Univerze, čeprav ta denar ne  gre na Univerzo.  
Predsedujoča se zahvali za pojasnila in predlaga sprejem naslednjega sklepa:  
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SKLEP 5 
Študentski svet UM soglaša s programom obštudijskih dejavnosti v Univerzitetnem 

športnem centru Leona Štuklja v študijskem letu 2020/2021 in s cenikom Univerzitetnega 
športnega centra Leona Štuklja za študijsko leto 2020/2021, brez postavke 18. 

 Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
AD 6. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ŠS UM. 
Predsedujoča pojasni, da zaradi trenutnih razmer pride do reorganizacije sredstev. Pojasni, da 
se bo decembrski Praznični val letos odpovedal zaradi nejasnih okoliščin v prihodnosti.  
Prerazporeditev cen bo prinesla bonus motivacijskemu vikendu ŠS UM. Predlaga sprejem 
naslednjega sklepa: 
 

SKLEP 6 
ŠS UM potrdi predlog rebalansa finančnega načrta ŠS UM, kot je razviden iz 

priloge FN_REBALANS_09_2020. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
AD 7. IMENOVANJE KOORDINATORJA ZA ŠPORT ŠS UM. 
Predsedujoča pojasni, da je koordinator za šport študent, ki skrbi za univerzitetno ligo in da 
gre za celoletno delo, zato se potrebuje zanesljivo osebo.  Do zdaj je to delo odlično opravljal 
Blaž Kalšek, vendar mu je potekel mandat. Blaž je ponovno dal vlogo za nadaljevanje 
opravljanja dela koordinatorja za šport ŠS UM. Zaradi njegovega uspešnega dela predsedujoča 
predlaga potrditev naslednjega sklepa:  
 

SKLEP 7 
ŠS UM imenuje Blaža Kalška za koordinatorja za šport ŠS UM, za mandatno dobo, ki se 

veže na mandatno dobo članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
AD 8. NAGRADE ŠTUDENTOV UM. 
Dotično točko se je v letošnjem letu obravnavalo že dvakrat. S strani Komisije je bilo 
predlagano, da ŠS poda soglasje za prejem plakete Leona Štruklja za športne dosežke Mihi 
Zadravcu. Predsedujoča da predlog v razpravo. Ker razprave ni bilo, predlaga sprejem 
naslednjega sklepa:  
 

SKLEP 8 
ŠS UM soglaša, da se plaketa Leona Štuklja za športne dosežke podeli študentu Mihi 

Zadravcu. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
AD 9. VOLITVE SENATORJEV UM. 
Pod točko 9 predsedujoča pojasni, da so se odprla tri mesta za člane Senata. Predlaga, da sprva 
ŠS potrdi volilno komisijo, nato se predstavijo študentje kandidati, ki so na seji prisotni, ter se 
nato izvedejo volitve.  
 
Sprva se torej potrdi volilno komisijo.  
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SKLEP 9.1 

ŠS UM za potrebe izvedbe volitev članov Senata UM iz vrst študentov imenuje volilno 
komisijo v naslednji sestavi: Jan Jezeršek kot predsednik ter Jure Deželak in Asja Lešnik kot 

člana. 
 
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi ZA in 1 glas VZDRŽAN.  
 
Po krajši predstavitvi kandidatov potekajo volitve.  
 
Po preštetju glasov se ugotovi, da so kandidati prejeli naslednje število glasov: Gorazd Stolec 
14 glasov, Klavdija Kastelic 12 glasov, Lucian Krajnc Krstov  6, Nina Lah 4 in Tjaša Čadej 3. 
Največ glasov so torej prejeli Gorazd, Klavdija in Lucian.   
Predsedujoča zato predlaga  potrditev naslednjega sklepa: 

SKLEP 9.2 
ŠS UM ugotavlja, da so bili za člane Senata UM iz vrst študentov za mandatno dobo do 31. 

5. 2021 izvoljeni: Gorazd Stolec, Klavdija Kastelic in Lucian Krajnc Krstov. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
AD 10. PRITOŽBA ZOPER SKLEP O NEGATIVNEM MNENJU. 
Nadaljujemo razpravo zaprto za javnost.  
 
AD 11. UPORABA IKT V VISOKEM ŠOLSTVU. 
Predsedujoča pojasni pomen IKT tehnologije. Tudi ostale službe je zanimalo mnenje ŠS, zato 
je le-ta s strani Didaktuma povabljen v Portorož na konferenco, ki bo posvečena temu, da se 
naredi pregled uporabe IKT-a v šolstvu. Predsedujoča predlaga, da ŠS na konferenci zastopa 
članica Marina Đorđeski – doktorska študentka, ki bo znala odlično zastopati stališča ŠS. V 
nadaljevanju predsedujoča predstavi stališče ŠS UM glede uporabe IKT v visokošolskem 
prostoru (osnutek). Predsedujoča pojasni, da se je skozi trenutne razmere pokazala kljub 
prednostim in slabostim uporabe informacijske komunikacijske tehnologije pri poučevanju, 
smiselnost  njihove uporabe.  Pod točko 2 - Stališče do sodobnih pristopov poučevanja 
(obrnjeno učenje, problemsko učenje, projektno učenje, kombinirano učenje) - je razvidno, da 
so še zmeraj bolj popularne tradicionalne metode poučevanja. Davorin doda opombo k 1. 
točki, in sicer, da se je v času izvajanja predavanj preko MST videl velik razkorak med profesorji, 
ki se znajdejo s tehnologijo, in ostalimi. Predsedujoča poroča o Osnutku po točkah in hkrati 
poziva k razpravam in dopolnitvam.  
V nadaljevanju predsedujoča predlaga potrditev naslednjega sklepa:  
 

SKLEP 11  
Študentski svet UM zavzame stališče o uporabi IKT v visokem šolstvu, ki je povzeto v 

prilogi STALIŠČE ŠS UM GLEDE UPORABE IKT V VISOKOŠOLSKEM PROSTORU, in ga bo na 
okrogli mizi, ki bo potekala v sklopu zaključne konference projektov Didakt.UM in Digitalna 

UL, zastopala Marina Đorđeski. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

https://eseje.um.si/ssum/1_Redna_14_09_2020/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%2Fssum%2F1%5FRedna%5F14%5F09%5F2020%2FPrilogaAgenda%2FSTALI%C5%A0%C4%8CE%20%C5%A0S%20UM%20GLEDE%20UPORABE%20IKT%20V%20VISOKO%C5%A0OLSKEM%20PROSTORU%2Epdf


6 
 

AD 12. PREDLOGI IN POBUDE 
Pod sledečo točko predsedujoča daje možnost razprave.  
Davor predlaga, da bi se pod obštudijske dejavnosti uvrstilo radioamaterstvo, saj bi to 
omogočalo brezplačen najem prostorov v ŠD. Radio Študent predstavljajo večinoma študentje 
s FERI-ja, vendar se lahko vključijo tudi drugi študenti. Lokacija v ŠD je zaželjena, saj je jasna 
povezava do Boča. ŠD želijo, da ŠS UM potrdi radioamaterstvo kot obštudijsko dejavnost, saj 
bo s tem omogočen brezplačni najem prostora, ki jim ga drugače ne morejo nuditi. Želja po 
potrditvi izhaja iz dejstva, da se ne bi  potem sproti ustanavljale nove obštudijske dejavnosti, 
ki bi želele prostore ŠD. Če ŠS tega ne potrdi, bodo morali plačevati najemnino, in finančna 
konstrukcija ne more pokriti stroškov. FERI jih je že podprl.   
Predsedujoča daje predlog v razpravo. Ker razprave ni, predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

 
SKLEP 12.1 

ŠS UM na predlog ŠS FERI med obštudijsko dejavnost študentov vključuje radioamaterstvo. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

SKLEPA 12.2 
ŠS UM predlaga, da se prostori za izvedbo radioamaterstva kot obštudijske dejavnosti 
zagotovijo v sklopu prostorskih kapacitet ŠD UM in so za ta namen prosti plačila najemnine.   
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
AD 13. RAZNO 
Pod točko razno predsedujoča seznani navzoče z odstopom Ines Pucko z mesta sekretarke ŠS 
UM. Navzoče seznani, da kot novo sekretarko predlaga Nino Kotnik.   
 
 
 

Predlaga sprejem naslednjih sklepov: 

SKLEP 13.1 
ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Ines Pucko z mesta sekretarke ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 
SKLEP 13.2 

ŠS UM za sekretarja Študentskega sveta Univerze v Mariboru imenuje Nino Kotnik za 
mandatno dobo dveh let. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 13.3 
ŠS UM nameni sekretarju Študentskega sveta Univerze v Mariboru plačilo v višini 6 EUR na 

uro bruto, do 80 ur na mesec. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

V nadaljevanju predsedujoča seznani navzoče s Spremembami in dopolnitvami Pravilnika o 
delovanju in sestavi Študentskih svetov in predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
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SKLEP 14 

ŠS UM se seznani s spremembami in dopolnitvami Pravilnika o delovanju in sestavi 
študentskih svetov, ki je v javni obravnavi do 15. 9. 2020. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Kot zadnjo stvar obravnave predsedujoča seznani ŠS UM z odstopom Isidore Vulič z mesta 
članice ŠS UM. Predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 
SKLEP 15 

ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Isidore Vulić z mesta članice ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
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 14:27.  
  
 
  
 
 
Nina Kotnik, l. r.               Teja Štrukelj, l. r. 

Sekretarka študentskega sveta             Prorektorica za študentska vprašanja 

Univerze v Mariboru                    Univerze v Mariboru 


