Maribor, 15. 10. 2020

ZAPISNIK
2. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V MARIBORU,
Z DNE 15. 10. 2020
(v dvorani Vladimirja Bračiča, Slomškov trg 15, Maribor, s pričetkom ob 13. uri)

Prisotni člani ŠS UM: David Mikek (FERI), Andrej Zidarič (FKKT), Jan Jezeršek – 14:12 (MF), Pina
Grabar (ŠD), Blaž Kalšek (FS), Nina Kotnik (PF), Jurij Petek (FGPA), Jure Deželak (FZV), Tjaša
Čadej (FF), Klara Liza Schulz (FT),
Prisotni nadomestni člani ŠS UM,: Karin Lešnik (FERI),Marcel Žafran (FKKT), Pina Slaček (EPF),
Mirče Milenkov (FVV), Mo Lipovec (FNM), Tjaša Randl (FT)
Predsedujoča: Teja Štrukelj, Prorektorica za študentska vprašanja UM.
Ostali prisotni: Tea Unger (PF), Jani Humar (FS), Špela Beranič (PF), Maruša Erce (PF), Nina
Brezočnik (PF), Živa Ledinek (MF), Davor Ornik (FERI), Tomi Milošič (FERI), Marko Gluhak
(FERI), Domen Robič (FERI), Primož Šajher (UM)

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov
3. Pregled neizvršenih sklepov
4. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM
5. Pritožba zoper sklep o negativnem mnenju
6. Terminski plan sej ŠS UM
7. Predlaganje članov v komisije Senata UM
8. Predlogi in pobude
9. Razno
AD 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 2. 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
ŠS UM potrdi dnevni red 2. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet

AD 2. POTRDITEV ZAPISNIKOV
Predsedujoča predlaga, ker so zapisniki bili dostopni med gradivom na e-seje in so se prisotni
lahko seznanili z njimi, sprejem naslednjega sklepa:
SKLEP 2
ŠS UM potrdi zapisnik 1. redne seje (14. 9. 2020), zapisnik 1. izredne seje (24. 9. 2020) in
zapisnik 2. izredne seje (6. 10. 2020)
Sklep je bil soglasno sprejet

AD 3. PREGLED NEIZVRŠENIH SKLEPOV
Predsedujoča pojasni, da ni nobenega sklepa v izvrševanju in predlaga 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
Predsedujoča pove, da se bodo pod točko štiri seznanili s poročili s sej upravnega odbora UM,
senata UM in komisij senata UM. Besedo preda Živi Ledinek, da poroča o seji Upravnega
odbora.
UPRAVNI ODBOR (Živa Ledinek): Živa se zahvali za besedo in pove, da je na seji bilo pestro,
saj je bil v obravnavi Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM. Prav tako so
obravnavali cenik UŠC Leona Štuklja pri čemer so bile ugotovljene napake, saj je dotični cenik
zajemal tudi aktivnosti, ki se ne bodo obračunavale s strani UM, ampak s strani Bodyfit-a
(skupinske vadbe). Poudari, da zaenkrat strmijo k temu, da se bo vadba izvajala prilagojeno
trenutnim razmeram.
SENAT (Teja Štrukelj): Predsedujoča pove, da je na seji Senata UM bila predstavljena možnost
izvedbe tajnih volitev, njihov potek in tehnične možnosti.
STATUTARNA KOMISIJA (Teja Štrukelj): Predsedujoča pojasni, da se je na seji Statutarne
komisije potrjevalo pravilnik o delovanju in sestavi ŠS in Pravilnik o izvedbi dekanskih volitev.
KOMISIJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE ZADEVE SENATA UM (Nina Kotnik): Nina Kotnik
pove, da je 6. 10. 2020 potekala 6. redna seja Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve
senata um. Po potrditvi dnevnega reda in zapisnika 5 redne seje KZRZ je potekala seznanitev
s terminskim načrtom sej komisije za študijsko leto 2020/21. Pod točko 4 je Komisija za
znanstvenoraziskovalne zadeve Senata Univerze v Mariboru potrdila dokument Politika
odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture Univerze v Mariboru ter ga posredovala v

nadaljnjo obravnavo na kolegiju dekanov in potrditev na Senat Univerze v Mariboru. Hkrati se
je predstavilo, da se v okviru politike odprtega dostopa RI UM spodbuja sodelovanje z drugimi
ustanovami in organizacijami, ki imajo koristi od RI UM (RI UM je raziskovalna infrastruktura
Univerze v Mariboru, ki označuje celoto večnamenskih in večdimenzionalnih objektov,
laboratorijskih okolij, raziskovalne opreme, kompleksnih digitalnih raziskovalnih sistemov in
podatkovnih baz ter raziskovalnih skupin, ki se uporabljajo ali delujejo v raziskovalne namene.
RI UM je predpogoj za raziskovalno delo, hkrati pa ključna za doseganje odličnosti v
raziskovanju in širši družbeni razvoj. UM upravlja RI UM kot ena pravna oseba. RI UM
sestavljajo posamezne entitete, ki predstavljajo enote Univerze, opremljene z RI (npr.
laboratorij, center, inštitut ali druga enote. RI UM je javno dostopna raziskovalcem in tudi
zunanjim.) KZRZ se je seznanila tudi z namero, da UM načrtuje sodelovati na naslednjem
javnem razpisu Teaming (Teaming pomeni ‚institution building‘. Namenjen je ustanavljanju
novih centrov odličnosti ali nadgradnji obstoječih v državah z nižjo uspešnostjo na področju
raziskav in inovacij, pri čemer se vzpostavijo partnerstva med vodilnimi znanstvenimi
institucijami in partnerskimi institucijami v državah širitve, ki imajo skupni interes
sodelovanja.) ter prijavo na Javni poziv za sofinanciranje infrastrukturnih programov javnih
raziskovalnih organizacij za obdobje 2022-2027.
KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI UM (Teja Štrukelj): obravnavalo se je načrt dela,
ponovno akreditacijo, naslednje notranje evalvacije in razvojno konferenco.
KOMISIJA ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ – Poročalo se bo na naslednji seji, saj poročevalec ni
prisoten.
HABILITACIJSKA KOMISIJA (Teja Štrukelj): imenovanih je 5 novih namestnikov članov iz vrst
študentov.
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. PRITOŽBA ZOPER SKLEP O NEGATIVNEM MNENJU (zaprta za javnost)

AD 6. TERMINSKI PLAN SEJ ŠS UM
Predsedujoča pojasni, da je terminski sklep bil objavljen skupaj z ostalim gradivom na e-seje
in predlaga sprejem naslednjega sklepa:
SKLEP 6
ŠS UM potrdi Terminski plan sej ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet

AD 7. PREDLAGANJE ČLANOV V KOMISIJE SENATA UM
Predsedujoča pove, da bodo v nadaljevanju izglasovali člana Komisije za človeške vire v
raziskovanju UM, člana Komisije za dodiplomski študij, člana Komisije za podiplomski študij
ter člana Komisije za ocenjevanje kakovosti UM. Prijavilo se je lepo število članov. Ker je nekaj
članov prisotnih na seji jim predsedujoča da možnost, da se predstavijo. Po predstavitvi
kandidatov, kandidati zapustijo dvorano, da člani/namestniki članov izglasujejo nove člane za
že omenjene komisije.
Bo preštetju glasov predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa:

SKLEP 7
ŠS UM predlaga Mateja Rožmarina za člana Komisije za človeške vire v raziskovanju UM.
ŠS UM predlaga Nino Brezočnik za člana Komisije za dodiplomski študij UM.
ŠS UM predlaga Marka Gluhaka za člana Komisije za podiplomski študij UM.
ŠS UM predlaga Mateja Rožmarina in Marušo Erce za člana Komisije za ocenjevanje
kakovosti UM.
ŠS UM predlaga Marušo Erce in Leona Abrahama za člana Komisije za mednarodno in
meduniverzitetno sodelovanje UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 8 PREDLOGI IN POBUDE
Pod osmo točko vpraša predsedujoča, če ima kdo mogoče kakšne predloge ali pobude. Ker ni
bilo predlogov je predsedujoča nadaljevala na naslednjo točko, točko razno.

AD 9. RAZNO
Predsedujoča pod zadnjo točko, točko razno, pojasni, da je bil ŠS UM pozvan k sprejemu več
sprememb Pravilnikov. Gradivo je bilo naloženo na e-seje. Najprej pove nekaj besed o
Pravilniku o oblikovanju in delovanju Akademskih zborov članic Univerze v Mariboru. Nato je
predlagala sprejem naslednjega sklepa:
SKLEP 9.1
ŠS UM sprejme predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku za oblikovanje in
delovanje Akademskih zborov članic Univerze v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Pri predlogu sklepa 9.2. predsedujoča pojasni, da gre za predlog sprememb in dopolnitev
Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, ki ga je omenila že Živa Ledinek pod
točko 4. Spremembe naj bi se nanašale na kolokvije, pri katerih bi se sedaj lahko omejilo največ
pristopov. Predlaga sprejem naslednjega sklepa:
SKLEP 9.2
ŠS UM sprejme predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju
znanja na Univerzi v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Pod predlog sklepa 9.3. predsedujoča pojasni, da se pri spremembah pravilnika vključi
možnost izvajanja elektronskih volitev. Predlaga sprejem naslednjega sklepa:
SKLEP 9.3
ŠS UM sprejme predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o volitvah dekanov članic
Univerze v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Pod predlog sklepa 9.4. predsedujoča pove, da gre za predlog dopolnitve Pravilnika o kreditno
ovrednotenih obštudijskih dejavnosti. Spremembe se nanašajo predvsem na način
upoštevanja dodatni pridobljenih ECTS. Predlaga sprejem naslednjega sklepa:
SKLEP 9.4
ŠS UM sprejme predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o kreditno ovrednoteni
obštudijski dejavnosti na Univerzi v Mariboru.

Pod predlog sklepa 9.5. predsedujoča pojasni, da je bil za namen volitev izdan sklep o volitvah
v študentske svete članic UM. Možnost pošiljanja kandidatur je do 20.10.2020 in potem so
volitve predvidene 10.11.2020.Za pripravo volitev v skladu s pravilnikom deluje 7 članska
komisija sestavljena iz petih študentov in dveh strokovnih sodelavcev. Kot je predvideno s
finančnim planom za leto 2020, članom študentom priprava plačilo v višini 6€/h (bruto 1) za
predsednika in 5€/h (bruto 1) za člane. Predlaga sprejem naslednjega sklepa:

SKLEP 9.5
ŠS UM potrdi urno postavko za plačilo študentom Volilne komisije univerze za volitve
študentov v višini 6€/h (bruto 1) za predsednika in 5€/h (bruto 1) za člane, pri čemer se
plača priprava volilnega gradiva in izvedba volitev skladno s pristojnostmi po Pravilniku o
delovanju in sestavi študentskih svetov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsedujoča za konec povpraša še po morebitnih vprašanjih ali dopolnitvah. Ker le teh ni bilo
naznani, da bo po koncu seje potekalo uradno fotografiranje. Vem se zahvali za prisotnost in
jim zaželi, da ostanejo zdravi.
Seja se zaključi ob 14.25.

Nina Kotnik, l. r.
Sekretarka študentskega sveta
Univerze v Mariboru

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

