Maribor, 19. 1. 2021

ZAPISNIK
4. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V MARIBORU,
Z DNE 19. 1. 2021
(S pričetkom ob 10. uri, v okolju Microsoft Teams)

Prisotni člani ŠS UM: David Mikek (FERI), Pina Grabar (ŠD), Blaž Kalšek (FS), Nina Kotnik (PF),
Jurij Petek (FGPA), Tjaša Čadej (FF), Janja Orovič (EPF)
Prisotni nadomestni člani ŠS UM,: Mirče Milenkov (FVV), Mo Lipovec (FNM), Tjaša Randl (FT),
Sven Rošer (FL), Pina Slaček (EPF), Valentina Bažika, Marcel Žafran (FKKT), Nastja Tovornik
Predsedujoča: Teja Štrukelj, Prorektorica za študentska vprašanja UM.
Ostali prisotni: Tea Unger (PF), Živa Ledinek (MF), Davor Ornik (FERI), Domen Robič (FERI),
Primož Šajher (UM), Mitja Čus (FKKT), Nomi Hrast (EPF), Janja Žerak Vuk (UM), Laura Lupše
(FT), Lara Šimon (PEF), Melani Potrč (FNM), Robert Presker (UM), ), Klavdija Kastelic (FOV),
Nataša Mesarič (UM), Nina Brezočnik (PF),

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. Program dela Študentskega sveta UM za leto 2020
6. Nadomestne volitve v ŠS UM
7. Predlogi in pobude
8. Razno

AD 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 4. REDNE SEJE ŠS UM
Predsedujoča pozdravi vse navzoče na 4. redni seji ŠS UM in poda navodila, kako bo potekala
seja. Ker ni pripomb, predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
SKLEP 1
ŠS UM potrdi dnevni red 4. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD 2. POTRDITEV ZAPISNIKOV
Predsedujoča seznani navzoče, da je ŠS UM zelo ažuren s potrjevanjem zapisnikov, zato je na
dotični seji za potrditi zgolj eden zapisnik. V kolikor ni nobenih pripomb na zapisnik
predsedujoča predlaga sprejem sklepa:
SKLEP 2
ŠS UM potrdi zapisnik 3. redne seje ŠS UM
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD 3. PREGLED NEIZVRŠENIH SKLEPOV
Pod točko tri se nahaja ustaljena točka pregleda neizvršenih sklepov. Trenutno ni nobenega
sklepa v izvrševanju, zato predsedujoča 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 pojasni, da se bodo pod sledečo točko seznanili s poročili sej. Preda besedo
poročevalcem.
STATUTARNA KOMISIJA (članica Urška Grubač Kaučič, poroča Nina Kotnik): 6. redna seja je
potekala 12.1.2021. Na seji je statutarna komisija potrdila zapisnik 5. Redne seje statutarne
komisije UM. Glavna obravnavana tema je bila sprememba Statuta UM. S strani 16 članic je
na UM prišel predlog po spremembi Statuta UM in sicer v delu, ki se nanaša na tajnike članic.
Ti so do sedaj bili imenovani po mandatih (štiriletni mandat). Tajniki so oporekali, da nimajo
vodstvene pozicije in tudi sami ne sprejemajo nikakršnih vodstvenih odločitev, zato takšna
ureditev delovnega razmerja ni skladna z veljavno delovnopravno zakonodajo. Prav tako so

primeroma navedli, da je UM edina, ki imenuje tajnike, vse ostale univerze imajo s tajniki
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Statut UM je Statutarna komisija UM
spremenila tako, da bo UM, v roku 15 dni, skladno z delovnopravno zakonodajo, s tajniki članic
sklenila pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Druga obravnavana tema se je dotikala
sodelovanja visokošolskih učiteljev v Akademskem zboru članice – sprememb Pravilnika o
postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic, ki ga je posredoval SVIZ.
Slednji predlaga, da so lahko člani Akademskega zbora članice tisti visokošolski učitelji, ki vsaj
25 % svojega dela opravijo na zadevni fakulteti članici. Takšna ureditev, kot ugotavljajo članice,
nima podlage niti v Statutu UM, niti v ZVis-u (Zakon o visokem šolstvu), nekaterim članicam
pa bi močno otežila delo, saj imajo pretežno zaposlene visokošolske profesorje, ki ne
izpolnjujejo tega standarda. Zadnja točka je obravnavala rektorjeve nagrade. UM je Statutarni
komisiji UM predlagala, da se število nagrad letno zviša, saj naša Univerza premore veliko
odličnih posameznikov, ki bi si zaslužili več nagrad. Sklep je bil sprejet.
HABILITACIJSKA KOMISIJA (članica Tea Unger): Seja je potekala 13.1.2021. Na seji so potrdili
zapisnik, obravnavali predloge za rednega profesorja, izredne profesorje, docente, višje
predavatelje in asistente. Izpostavi, da so vsi kandidati izpolnjevali pogoje in dobili soglasje.
KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI – v vmesnem času ni zasedala.
KOMISIJA ZA MEDNARODNO IN MEUNIVERZITETNO SODELOVANJE – v vmesnem času ni
zasedala.
KOMISIJE ZA ČLOVEŠKE VIRE V RAZISKOVANJU – v vmesnem času ni zasedala.
KOMISIJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE ZADEVE UM (članica Nina Kotnik): 1. redna seja
Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve je potekala 12.1.2021. Na seji se je obravnavala
priprava projektov na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2021, ki ga
je razpisala javna agencija za raziskovalno dejavnost (v skladu s tem je bila organizirana tudi
delavnica za učinkovito pripravo prijav). Obravnavalo se je tudi nadaljnje aktivnosti priprave
skupne prijave Univerze v Mariboru na pričakovani javni razpis Teaming for Excellence v okviru
Widening participation and strengthening the European Research Area, Obzorje Evropa
(komisija se je seznanila s prejetimi projektnimi predlogi članic UM). Govora je bilo tudi o
projektu Nadgradnje nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM.
KOMISIJA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ (član Marko Gluhak, predstavi Nina Kotnik): "Potrdili so vse
spremembe podiplomskih programov na naslednjih fakultetah, FERI, FF, FGPA, FKBV, FKKT, FL,
FNM in FOV. Hkrati so potrdili podiplomske razpise in doktorske teme.
KOMISIJA ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ (članica Nina Brezočnik): 15.12.2020 je potekala 7. redna
seja Komisije za dodiplomski študij UM. Po potrditvi dnevnega reda in zapisnika 6. redne seje
KDŠ UM, se je obravnavala sprememba študijskega programa na Fakulteti za gradbeništvo,
prometno inženirstvo in arhitekturo, kjer je bil spremenjen nosilec predmeta. Pod drugo točko
je bila obravnavana sprememba vloge za akreditacijo novega študijskega programa za
izpopolnjevanje predmeta - Gospodinjstvo na Pedagoški fakulteti. Oba dokumenta sta bila
potrjena. Pod tretjo točko je bil obravnavan razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske
študijske programe 2021/2022. Članice Univerze so določile, kdaj se lahko posameznik vpiše

na določen študijski program s splošno ali poklicno maturo, ter tudi s katere poklicne smeri.
Pod četrto točko so se pogovarjali o tematiki projektov za študente s posebnimi potrebami.
Poudarilo se je izvajanje izpitov za študente s posebnimi potrebami, saj jim želijo preverjanje
znanja prilagoditi. Pod peto točko so obravnavali delo na daljavo v zimskem semestru
2020/2021. Članice Univerze so navedle, s kakšno problematiko se srečujejo pri izvajanju
predavanj in vaj na daljavo. Glavna tema pa je bilo izvajanje izpitov na daljavo. Soglasno je bilo
sprejeto, da se izpitno obdobje podaljša za članice, ki v zimskem izpitnem obdobju ne bodo
mogle izpeljati vseh načrtovanih oblik preverjanja in ocenjevanja znanja.

SENAT (članica Teja Štrukelj): Senat je zasedal v decembru. Obravnaval je način izvedbe
elektronskih volitev. Podalo se je predhodno soglasje za prorektorico, ki ji je izrazil podporo
tudi ŠS UM na prejšnji seji. Na današnji dan ob 11. uri je izredna seja senata, zato predsedujoča
pozove senatorje naj se je udeležijo. O dogajanju se bo poročalo na naslednji seji.
UPRAVNI ODBOR (Živa Ledinek): Na seji dne 23.12.2020 so obravnavali kar nekaj točk. Najbolj
pomembno je da je bilo potrjeno izvajanje volitev z aplikacijo Simply Voting. Druge točke za
študente niso bile bistvene (investicije, najemnine – upravne narave). Na seji je bilo torej
govora predvsem o razpisu volitev, ki so trenutno v teku. Tudi pod točko razno bo ŠS UM
obravnaval volitve v Upravni odbor, saj se bo predlagalo člane volilnih teles.

Po poročanju Mirče Milenkov (FVV) vpraša kako je s tem, da imajo članice diskrecijo, da same
podaljšajo izpitno obdobje ni pa informacije za koliko čas ga lahko podaljšajo. Predsedujoča
pošlje sklep, ki je bil sprejet na Senatu UM glede obravnavane tematike ( »Senat Univerze v
Mariboru daje soglasje k podaljšanju zimskega izpitnega obdobja študijskega leta 2020/21 za
članice, ki zaradi nastalih izrednih razmer ne bodo izpeljale vseh načrtovanih oblik preverjanja
in ocenjevanja znanja.«).
Po poročanju predsedujoča 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. PROGRAM DELA ŠTUDENTSKEGA SVETA UM ZA LETO 2021
Pod točko pet je ŠS UM obravnaval program dela ŠS UM za leto 2021. Predsedujoča je navzoče
»popeljala« skozi dokument o interesnih dejavnostih študentov. Dokument vsebuje
kratkoročne in dolgoročne cilje, stanje za leto 2020, načrt za leto 2021 ter ukrepe za dosego
cilja. Cilji za študijsko leto 2021 so sledeči:

-

-

-

-

-

Študentska mnenja se v habilitacijskih postopkih redno podajajo;
Spremljanje izvajanja in promocija študentskih anket ter podaja mnenja ŠS v
habilitacijskih postopkih. (Promocija pomena in načina izvedbe ankete o pedagoškem
delu in študentov je izvedena ob vsakem izpitnem obdobju na vseh fakultetah UM);
Izvedba rednih usposabljanj za študentske predstavnike na ravni članic in ravni UM;
Promocija delovanja ŠSUM ter študentskih predstavnikov na UM preko kanalov
digitalnega obveščanja (Na komunikacijskih kanalih je doseženih povprečno 16,66
člankov na mesec. Cilj v novem letu je 17. Zgolj 2 prispevka na videokanalu, saj bilo
lige, tedna zdravja, raftinga… Predsedujoča pod tem ciljem apelira na ŠS članic, da če
imajo kake aktivnosti, lahko koristijo infrastrukturo ŠS UM na Youtube kanalu;
Število sledilcev (oba profila liga in ŠS) na instagram profilu dosega številko 5584. Cilj
za naslednje leto je 5700;
Izvedba volitev in nadomestnih volitev oz. imenovanj v: Senat UM, UO UM, Študentski
svet UM, študentske svete članic in študentske svete letnikov članic UM ter ostale
organe in komisije oz. delovna telesa zaradi poteka mandata, izgube statusa ali drugih
razlogov;
Spodbujanje humanitarnosti ter zdravstvene ozaveščenosti med študenti preko
organizacije projektov in dogodkov;
Razvoj enotnega tutorskega sistema na UM ;
Pridobivanje dodatnih veščin in spodbujanje razvoja potencialov študentov;
Promocija medfakultetne izbirnosti s poudarkom na kreditno ovrednoteni obštudijski
dejavnost;
Krepitev mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja preko izvedbe različnih
oblik promocije študentske mobilnosti;
Izvedba mednarodnih projektov, obiskov mednarodnih konferenc, seminarjev,
posvetov v tujini;
Izvajanje obštudijskih aktivnosti na celotnem spektru delovanja študentov na članicah;
Skrb za zdrav življenjski slog, vključno z izvajanjem ukrepov za izboljšanje fizičnega in
duševnega zdravja študentov;
Skrb za celostni razvoj študentov z zagotavljanjem kakovostnih študijskih in
obštudijskih vsebin;
Krepitev pripadnosti študentov Univerzi v Mariboru;
Pridobivanje dodatnih veščin na področju športa in spodbujati športno aktivnost pri
stanovalcih;
Razvijanje dodatnih aktivnosti na področju kulture (Program izvedbe aktivnosti na
področju kulture zaradi epidemije nalezljive bolezni v letu 2020 ni bil izveden v celoti.);
Razvijanje dodatnih aktivnosti na področju osebne rasti posameznika;
Razvoj aktivnosti na področju promocije in prepoznavnosti ŠSSŠD (ŠS stanovalcev je bil
zelo aktiven, predvsem sedaj ko je bilo potrebno zapuščati domove, je ŠS stanovalcev
igral zelo veliko vlogo. Izvedli so tudi različne projekte (trivia, antistresno mediacijo,
knjigobežnico);
Razvoj aktivnosti za zabavo, prosti čas

Pod razlago vsakega cilja je predsedujoča predstavila, kako se je cilj poskušal doseči v letu 2020
ter kakšni so načrti in ukrepi za dosego cilja v letu 2021. Vsi podatki so članom in namestnikom
članov dostopni na e-sejah.
Po pregledu dokumenta predsedujoča odpre razpravo. Ker razprave ni bilo predlaga sprejem
naslednjega sklepa:

SKLEP 5.1
ŠS UM sprejme program dela Interesne dejavnosti študentov Univerze v Mariboru za leto
2021, kot je razviden iz datoteke: PD UM 2021_Interesna dejavnost študentov
Sklep je bil soglasno sprejet.

Pod naslednji sklop točke 5, ŠS obravnava Finančni načrt, ki je bil prav tako priložen med
gradivo na e-seje. Predsedujoča pojasni, da se bo ves denar ki bo vrnjen s strani ŠS članic,
zaradi neporabe sredstev iz sofinanciranje, vštel v znesek za poziv 2021. Lauro Lupše zanima,
če se bo torej ves vrnjeni denar porazdelil potem med vse članice Univerze. Predsedujoča
temu potrdi. Pojasni, da je predviden še dodatni poziv, ker če se razmere omilijo, bo zaželeno
financiranje še za dodatne jesenske projekte, ampak to se lahko kasneje uredi z rebalansom.
Predsedujoča pojasni, da je konec lanskega leta prispel tudi promocijski material ŠS UM.
Predsedujoča navzoče v nadaljevanju popelje skozi finančni načrt in ga objasni. Hkrati pove,
da teden zdravja lani ni bil izveden, se pa zato pričakuje izvedba na daljavo v letošnjem letu.
Prav tako bo tudi maraton aerobike izveden na daljavo. Tečaji programske imajo višjo
postavko, saj je bilo lani veliko zanimanje s strani študentov. Pod točko vsebinsko delo
študentov pojasni, da se bo prenavljal pravilnik o študentski anketi, za kar bodo aktivno
vključeni na vsebini, prejeli plačilo. Za promocijo je predvidenih 3000 €. Hkrati se je povečala
podstavka za Podcaste. Predsedujoča pove, da so v finančnem načrtu predvideni okvirni zneski
in tudi stroški študentskega dela. Vse povabi k sodelovanju.
Po pregledu finančnega načrta predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa:

SKLEP 5.2
ŠS UM potrdi finančni načrt ŠS UM za leto 2021, kot je razvidno iz prilog:
FN 2021.pdf

Sklep je bil soglasno sprejet.

AD 6. NADOMESTNE VOLITVE V ŠS UM
Predsedujoča pojasni, da se bodo končno lahko izvedle nadomestne volitve, saj je bilo
potrebno počakati na enotni sistem, ker se volitve izvedejo na članici. Predsedujoča pove, da
je sekretarka pred dnevi na mail postala vsem članom/namestnikom članov in prodekanom
informacije glede nadomestnih volitev. Nadomestne volitve so namenjene članicam, ki imajo
prosta mesta za člane oziroma namestnike članov. Ker so se pojavila vprašanja, je prorektorica
pojasnila postopek. Mirče Milenkov vpraša, kako je če nimajo člana imajo pa kandidata za
namestnika. Predsedujoča pove, da potem pa žal mesto ostane prazno, vendar naj se
prodekani potrudijo, da bodo našli kandidate in bodo mesta zapolnjena. Predsedujoča hkrati
pojasni, da naj prodekani preverijo, če so vsi obstoječi člani pripravljeni še naprej opravljati to
vlogo. Primož pojasni, da je za vsakega člana ŠS UM s posamezne članice predvideno mesto
in v kolikor je to prazno je potrebno razpisati volitve in se mora razpis ponavljati dokler članica
nima predstavnika v ŠS UM. Živa Ledinek pozove prodekane naj spodbudijo študente h
kandidiranju.

Predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa:
SKLEP 6
ŠS UM odloči, da se nadomestne volitve v študentski svet UM, izvedejo v elektronski obliki,
z uporabo aplikacije Simply voting.
Sklep je bil soglasno sprejet.

V nadaljevanju predsedujoča preda besedo Nataši Mesarič, da pove par besed glede letošnje
udeležbe na volitvah. Nataša se zahvali za besedo in pove, da je letos na volilni komisiji eden
izmed članov podal idejo, da bi se naredila primerjava letošnjih volitev z lanskimi. Nataša je
navzočim predstavila dokument, ki so ga pripravili. Na volitvah predstavnikov stanovalcev
Študnetskih domov, je bilo okoli 200 več udeležencev. Na članicah pa je bil zelo velik preskok.
Prejšnja leta okoli 1500, letos pa že v prvem krogu tisoč več. Največji upad je bil na MF, največji
napredek udeležbe pa na FERI.

Slika 1: udeležba po članicah (pripravila Nataša Mesarič)

Slika 2: Udeležba na volitvah, razpored po članicah (Pripravila Nataša Mesarič)

Nataša doda, da so z letošnjo udeležbo zelo zadovoljni. Spletne volitve so prinesle napredek
pri udeležbi, hkrati pa so bile ekonomične in niso povzročale večjih težav. Predsedujoča doda,
da je tudi ona zadovoljna in hkrati pohvali vse, ki so sodelovali pri promociji.
Klavdija Kastelic pove, da je sama za njihovo članico pričakovala večji odziv. Davor Ornik je
dodal, da je zadovoljen, saj se jim je stanje precej izboljšalo, vendar bi bilo lahko še boljše.
Mirče Milenkov prosi, če bi lahko dobil za njihovo fakulteto poročilo o glasovanju. Nataša
Mesarič bo vsem posredovala rezultate in analizo. Sekretarka doda, da je navdušena nad
Natašinimi grafi in analizo, saj je zelo nazorno predstavljeno. Navzoči se strinjajo.

AD 7. PREDLOGI IN POBUD
Pod točko 7 predsedujoča daje navzočim možnost za pobude in predloge. Lauro lupše (FT)
zanima če se že ve, kateri študenti bodo kandidirali za UO. Teja pove, da še ni dobila informacij
s strani nikogar. Živa pove, da je razmišljala o ponovni kandidaturi, saj jo delo veseli in meni,
da ima dosti znanja in lahko veliko pripomore. Bila je kljub vsem obveznostim vedno prisotna
na vseh sejah ŠS. Tako, da bi z veseljem položaj zopet zastopala. Predsedujoča dodatno
opozori prodekane, da morajo kandidati za člane UO kandidaturi priložiti soglasje
študentskega sveta članice, zato naj pravočasno planirajo izvedbo seje. Prosi jih, da razpis
delijo med svoje študente.

AD 8. RAZNO
Pod zadnjo točko predsedujoča seznani navzoče, da sta s sekretarko pripravili okvirni seznam
kandidatov, ki bi sodelovali pri delu različnih volilnih telesi, pri volitvah v Upravni odbor UM.
V kolikor bi kdo bil zainteresiran za kandidiranje se lahko okvirni predlog spremeni. Ker ni bilo
interesentov predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa:

SKLEP 8
ŠS UM predlaga Jureta Deželaka za člana volilne komisije univerze iz vrst študentov
ŠS UM predlaga Mateja Rožmarina za člana volilnega odbora druge članice iz vrst študentov,
ŠS UM predlaga Urško Grubač Kaučič za članico volilnega odbora rektorata iz vrst študentov,
ŠS UM predlaga Nino Kotnik za članico univerzitetne komisije za pregled kandidatur iz vrst
študentov.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Seja se zaključi ob 11.55 uri.

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

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

