
  
 

Maribor, 29. 01. 2021  
 

 
ZAPISNIK 

5. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 
z dne 29. 1. 2021 

(V okolju MS Teams s pričetkom ob 13.30. uri) 

 
 
Prisotni člani ŠS UM: Nina Kotnik (PF), Klara Liza Schulz (FT), Blaž Kalšek (FS), Andrej Zidarič 
(FKKT), David Mikek (FERI), Tjaša Čadej (FF), Jan Jezeršek (MF), Janja Orovič (EPF), Jurij Petek 
(FGPA), Karin Glazer(FKBV), Jure Deželak (FZV), Pina Grabar (ŠD), Valentina Bažika (PEF) 
Prisotni nadomestni člani ŠS UM: Karin Lešnik (FERI), Anja Urek (ŠD), Marcel Žafran (FKKT), 
Mirče Milenkov (FVV), Lucian Krajnc Krstov (FF), Sven Rošer (FL), Pina Slaček (EPF), Gorazd 
Stolec (FS), Mo Lipovec (FNM) 
Predsedujoča: Teja Štrukelj, Prorektorica za študentska vprašanja UM. 
Ostali prisotni:  Živa Ledinek, Klavdija Kastelic (FOV), Domen Robič (UM), Nomi Hrast (EPF), 
Melani Potrč (FNM), Tea Unger (PF), Davor Ornik (FERI),  Klemen Srpič (FE), Živa Doberšek 
(FGPA), Lara Šimon (PEF), Jani Humar (FS), Nika Gregorič (FKBV) 
 

PREDLAGANI DNEVNI RED:  

1. Potrditev dnevnega reda 5. izredne seje ŠS UM  

2. Odziv študentskih svetov Univerze glede nepodaje soglasja Vlade Republike Slovenije k 

objavi razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe za študijsko leto 2021/22 

 

AD 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 5. IZREDNE SEJE ŠS UM  
Predsedujoča uvodoma pozdravi vse navzoče in se zahvali vsem, da so se lahko v tako kratkem 
času udeležili nepredvidene sejo, ki jo je potrebno izvesti, zaradi aktualne tematike. 
Predsedujoča je podala navodila, kako bo potekala 5. izredna seja. Povpraša po  pripombah 
zoper dnevni red. Ker pripomb ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega sklepa:  
 

SKLEP 1 
Študentski svet UM potrdi dnevni red 5. izredne seje ŠS UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 



AD 2. ODZIV ŠTUDENTSKIH SVETOV UNIVERZE GLEDE NEPODAJE SOGLASJA VLADE 

REPUBLIKE SLOVENIJE K OBJAVI RAZPISA ZA VPIS V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/22 

Predsedujoča seznani navzoče, da je danes govorila s predstavnico Študentskega sveta 
Univerze v Ljubljani  in predstavnico Študentskega sveta Univerze na Primorskem glede podaje 
skupnega mnenja o včerajšnji nepodaji soglasja Vlade Republike Slovenije k objavi 
predlaganega razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe za študijsko leto 2021/22. 
Predstavnice vseh treh Študentskih svetov Univerz so menja, da bo poteza resno prizadela 
dostopnost študija bodoči generaciji.  Predsedujoča je sklicala izredno sejo, saj je želela z 
ostalimi člani/namestniki članov deliti trenutno situacijo. Hkrati predsedujoča ni želela 
podajati soglasja k odzivu Študentskih svetov zgolj v svojem imenu, temveč je želela, da se ŠS 
skupaj na seji dogovori glede nadaljnjega ukrepanja.  
Predsedujoča pojasni prisotnim, da s trenutnim nepodanim soglasjem Vlada Republike 
Slovenije posega v avtonomijo slovenskih Univerz in v ponudbo ter sestavo ponujenih 
študijskih programov. Gre za nasprotovanje vrednotam splošne dostopnosti izobraževanja 
mladih, ki jo je Slovenija do sedaj uspešno zasledovala. Predsedujoča izrazi, da se ji zdi 
nepredstavljivo, da se dijaki ob že tako prikrajšanih možnostih izobraževanja pripravljajo na 
maturo, ki bo imela enake pogoje in obseg snovi kot prejšnje generacije, pri katerih je 
izobraževanje potekalo v živo in v normalnih razmerah. Poleg bodo ob enakih pogojih izvajanja 
mature in posledično enakem ali celo večjem vložku (glede na odsotnost pouka v živo) v 
zaključevanje izobraževanja deležni morebitnega prikrajšanja pri vpisih na fakultete.  Pojasni, 
da so v pogovoru z ostalima predstavnicama prišle do zaključka, da razumejo željo po 
upoštevanju povpraševanja na trgu dela, vendar ne na način omejevanja razpisa za vpis na 
fakultete, saj se s tem mladim onemogoča možnost izobraževanja v stroki, v kateri se želijo 
izobraževati. Hkrati z omejevanjem vpisa na javne visokošolske zavode in 
hkrati neomejevanjem vpisa na zasebne zavode tvegamo neenakomerno dostopnost 
izobraževanja. Predsedujoča izrazi skrb, da Vlada RS s to potezo vsem mladim neposredno 
sporoča, da znanje in izobraževanje v sedanji družbi nista več prioriteta. Hkrati se Slovenija že 
tako soočamo s fenomenom bega možganov in s povečanjem števila mladih, ki se za 
izobraževanje odločajo izven Slovenije, zato bi država morala stremeti k tem, da ustvari okolje, 
v katerem mladi prepoznavajo priložnosti, ne pa da jih z nepremišljenimi odločitvami spodbuja 
k migracijam v tujino.  
Po predstavljenih argumentih predsedujoča pove, da poziva navzoče, da podajo mnenje k 
pozivu Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter vseh 
odgovornih k nemudni odobritvi razpisa za vpis v študijsko leto 2021/2022. Hkrati 
predsedujoča doda, da so enako zaskrbljeni tudi rektorji vseh Univerz, saj trenutno ravnanje 
Vlade ni ustaljena praksa.   
 
Laro Šimon (PEF) zanima, kako  pa je pa z razpisom mest na drugo stopnjo. Predsedujoča 

pojasni, da se o tem načeloma odloča kasneje. Navzoči študentje izrazijo strinjanje k 

povedanemu in tudi sami potrdijo, da jih je poteza Vlade RS presenetila in zelo razočarala, saj 

gre za konkretni poseg v pravico do izobraževanja. Navzoči izrazijo skrb, ki je prisotna, zaradi 

neodobritve razpisa za vpis v študijske programe v letu 2020/21. Ker je trenutna situacija 

zaskrbljujoča in pušča vse v veliki nevednosti še študentje strinjajo in dajejo podporo k 

pošiljanju poziva Vladi RS. Študentski svet UM zavzame stališče, da se posega s tem v 

akademsko svobodo in pravico do svobodne izbire študijske smeri.  



Živa Ledinek (MF) doda, da se politika kadrovskih usmeritev ne more izvajati iz danes na jutri 

ampak z jasnim in usklajenim planom dela s sodelovanjem za to pristojnih institucij. 

 

Po razpravi študentov, predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

 

SKLEP 2 

 

Študentski svet UM potrjuje stališče, ki je napisano v odzivu študentskih svetov Univerze v 

Ljubljani, Univerze na Primorskem in Univerze v Mariboru glede nepodaje soglasja Vlade 

Republike Slovenije k objavi razpisa za vpis v študijske programe za študijsko leto 2021/22. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Po sprejemu sklepa se predsedujoča še enkrat zahvali vsem za prisotnost in hiter odziv. O 

nadaljnjih spremembah ali v primeru odgovora na poziv Študentskih svetov Univerz, jih bo 

obveščala. 

 

Seja se konča ob 14:20 

 

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

Sekretarka študentskega sveta             Prorektorica za študentska vprašanja 

Univerze v Mariboru                    Univerze v Mariboru 

 

 

 

 


