
 
 

Maribor, 15. 2. 2021  
  
 
 

ZAPISNIK  
5. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V MARIBORU,  

Z DNE 15. 2. 2021  

(S pričetkom ob 10. uri, v okolju Microsoft Teams) 

  
Prisotni člani ŠS UM: David Mikek (FERI), Andrej Zidarič (FKKT), Jan Jezeršek (MF), Blaž Kalšek 
(FS), Nina Kotnik (PF), Jurij Petek (FGPA), Jure Deželak (FZV), Tjaša Čadej (FF), Valentina Bažika 
(PEF) , Luka Barbič (FE) 
Prisotni nadomestni člani ŠS UM,: Mirče Milenkov (FVV), Mo Lipovec (FNM), Tjaša Randl (FT), 
Sven Rošer (FL), Gorazd Stolec (FS), Marcel Žafran (FKKT), Asja Lešnik (PF), Karin Lešnik (PF), 
Pina Slaček (EPF) 
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), Nomi Hrast (EPF), Janja Žerak Vuk (UM), Laura Lupše (FT), Lara Šimon 
(PEF), Robert Presker (UM), Klavdija Kastelic (FOV), Jani Humar (FS), Nika Gregorič (FKBV), 
Marko Gluhak (FERI) 
 
 

 

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. Habilitacija 

6. Poziv za nagrade UM 

7. Razno 
 

 

 

 

 



AD. 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 5. REDNE SEJE ŠS UM 
Predsedujoča pozdravi vse navzoče na 5. redni seji ŠS UM in poda navodila, kako bo potekala 
seja. Predlaga, da se zaradi točke povezane s habilitacijo (zaprta za javnost) spremeni dnevni 
red. Ker ni pripomb, predlaga sprejetje naslednjega sklepa:  
 

 
SKLEP 1. 

ŠS UM potrdi spremenjeni dnevni red 5. redne seje ŠS UM. 
 

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. Poziv za nagrade UM 

6. Razno 

7. Habilitacija 

 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD. 2. POTRDITEV ZAPISNIKOV  
Študentje so imeli možnost predhodne seznanitve z zapisniki. Ker ni bilo nobenih pripomb na 
zapisnike, predsedujoča predlaga sprejem sklepa:  

 

SKLEP 2. 
ŠS UM potrdi zapisnik 4. redne seje in 5. izredne 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 (pripravila Urška Grubač Kaučič, poroča Nina Kotnik):   
3. korespondenčna seja Statutarne komisije UM je bila razpisana 2. 2. 2021. Člani Statutarne 
komisije so se na seji opredelili do spremembe pravilnika Akademskih zborov članic Univerz, 
tako da se iz omenjenega pravilnika izpusti pogoj vsaj 25 % zaposlenosti na zavodu, kot pogoj 
za sodelovanje v Akademskem zboru. O tem je Statutarna komisija že na 6. redni seji 
diskutirala in tudi odločila, da je edina smiselna rešitev, saj se na nekaterih članicah pojavlja 
problem, da večina visokošolskih delavcev ni zaposlena niti za 25 % in imajo probleme pri 
oblikovanju Akademskih zborov. 

HABILITACIJSKA KOMISIJA  (Tea Unger): Obravnavali so izvolitev v nazive. Dvema profesorjema 

so podali predhodno soglasje za izvolitev v naziv redni profesor. Prav tako se je podalo več 

predhodnih soglasij kandidatov v postopek izvolitev v izredne profesorje in docente.  

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI (pripravila Maruša Erce, Poroča Nina Kotnik):   

4. 2. 2021 je preko spletne aplikacije MS Teams potekala 7. Redna seja Komisije za ocenjevanje 

kakovosti Univerze,  obravnavale so se sledeče teme: 

⁃ Uvodni nagovori in pozdravi; 

⁃ Seznanitev Komisije z novo članico; 

⁃ Potrditev zapisnika 6. Redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze; 

⁃ Pregled nekaterih notranjih evalvacij članic, ki so v teku; 

⁃ Izvedba notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za logistiko; 

⁃ Poročilo o izvedbi izobraževanj za zaposlene na Univerzi v Mariboru v letu 2020. 

⁃ Poročanje prorektorice, ki je spodbudila k sodelovanju pri projektih. 
 

KOMISIJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE ZADEVE UM (Nina Kotnik): 9. 2. 2021 je potekala 2. 

redna seja Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve UM. Po predstavitvi dnevnega reda in 

potrditvi prejšnjih zapisnikov se je na komisiji obravnavalo kriterije za avtorstvo/soavtorstvo. 

Komisija je predlagala delovni skupini za kodeks etike UM, da pri kriterijih za avtorstvo sledi 

Vancouvrskemu protokolu o vlogi avtorjev in soavtorjev. Pod naslednjo točko se je seznanilo 

s tekočim izvajanjem projekta Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM. 

KOMISIJA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ (Marko Gluhak):  

Potrjevanje sprememb programov na desetih fakultetah. Potrdili so razpise podiplomskih 

programov in sedmih doktorskih tem. Obravnava analize vpisa na podiplomske študije. Skupaj 

je vpisanih v podiplomske programe 3866 študentov (66 več kot lani).  

KOMISIJA ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ (pripravila Nina Brezočnik): Danes imajo izredno sejo. 

Poročanje na naslednji seji.  

SENAT (Teja Štrukelj): Ni bilo bistvenih sprememb, izvedli so volitve za redne profesorje, 

potrdili spremembe študijskih programov. Podano je bilo soglasje za spremembo statuta ter  

potrjen je bil program dela UM za leto 2021.  



UPRAVNI ODBOR (Živa Ledinek): Obravnavali so letni program dela ter podali soglasje 

predlogu razpisa za dentalno medicino, ki bo že v naslednjem študijskem letu izvedena. Ostale 

obravnavane tematike so tehnične narave in niso vezane na odločanje ŠS UM.  

 

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. POZIV ZA NAGRADE UM 

Predsedujoča je je seznanila študente, da lahko v prilogi pod obravnavano točko najdejo Poziv 

h kandidiranju za nagrade UM študentom za športne in kulturne dosežke ter razvoj na 

področju obštudijske dejavnosti in prostovoljstva.  Podeljujejo se sledeče nagrade: Znak Leona 

Štuklja, dve Plaketi Leona Štuklja, Listina za naj prostovoljca študenta UM, Listina za 

pomembne kulturne dosežke in Listina za razvoj obštudijskih dejavnosti. Namen poziva je med 

študenti UM prepoznati tiste študente, ki so aktivni na športnem, kulturnem, širšem 

obštudijskem področju ter na področju prostovoljstva. Namen podeljevanja je spodbujanje 

ustvarjalnega vključevanja študentov v aktivnosti na omenjenih področjih. Za vse nagrade 

razen za Znak in Plaketo Leona Štuklja je edini predlagatelj ŠS UM. Rok za kandidature, ki se 

bodo nadalje obravnavale na aprilski seji, je 16. 3. Predsedujoča pozove k promociji. 

Predsedujoča hkrati pove, da se bo na spletni strani ŠS UM predstavilo tudi lanskoletne 

nagrajence.  

 

Predsedujoča razpre razpravo in nato predlaga sprejem naslednjih sklepov:  

 

SKLEP 5.1. 

ŠS UM sprejme Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne 
in kulturne dosežke ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

SKLEP 5.2. 

ŠS UM za potrebe Poziva h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za študente 
imenuje Komisijo za odpiranje vlog v naslednji sestavi: David Mikek, Blaž Kalšek in Nina 

Kotnik. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 



AD. 6.  RAZNO 

Pod točko razno preda predsedujoča besedo prisotnim.  

Klavdijo Kastelic (FOV) zanima, kdaj se bo imenovalo koordinatorja za šport in kako bodo 

potekale zadeve povezane s tem. Predsedujoča je povedala, da je bilo planirano, da bi se liga 

izvedla v aprilu, vendar je to trenutno nemogoče zaradi epidemiološke slike.  

Po končani razpravi, predsedujoča pove, da je naslednja točka zaprta za javnost, saj se 

obravnava habilitacija in se poslovi od vseh ostalih.  

 

AD.7. HABILITACIJA 

Predsedujoča preda besedo sekretarki ŠS UM, Nini Kotnik. Nina Kotnik pove, da je  ŠS FERI dne 

18. 12. 2020 na 7. seji na daljavo obravnaval rezultate študentske ankete iz leta 2019/2020 za 

kandidata izr. prof. dr. Iztoka Peterina, ki je vložil vlogo za prvo izvolitev v naziv redni profesor 

za področje »matematika«. Primerjali so podatke iz prejšnjih obdobij, saj so menili, da je 

potrebno upoštevati vse relevantne podatke, ki so na voljo. Pri tem so ugotovili, da je bila 

kandidatova povprečna ocena vsa študijska leta pod povprečjem FERI in UM. Iz ocen 

posameznih učnih enot je bilo razvidno, da ima kandidat opazno višjo oceno pri učnih enotah 

z manjšim številom študentov. V zadnjem izvolitvenem obdobju se je spremenila tudi 

frekvenčna porazdelitev vseh odgovorov ocen pedagoškega dela za vse učne enote, in sicer se 

je povečal delež ocen -2 (zelo slabo) pri vseh postavkah – »Predavanja, seminarji, vaje«, 

»Sodelovanje s študenti«, »Točnost, dostopnost, odzivnost«, »Učni izidi in kompetence 

študentov« ter »Ocenjuje objektivno, pravično, jasni kriteriji«.  

ŠS FERI je na podlagi pregleda rezultatov študentske ankete ter argumentirane diskusije 

ugotovil, da obstaja zadržek oz. utemeljen dvom o kandidatovi pedagoški usposobljenosti in 

njegovem odnosu do študentov. Predsedujoči ŠS FERI UM je ugotovil, da za podajo pozitivnega 

mnenja študentov ni glasovala večina navzočih članov ŠS FERI UM, zato je bil (skladno z 2. 

odstavkom 195. člena Statuta UM) izglasovan sklep o negativnem mnenju študentov.  

Dne 6. 1. 2021 je Študentski svet Univerze v Mariboru prejel pritožbo izr. prof. dr. Iztoka 

Peterina zoper sklep Študentskega sveta FERI UM z dne 18. 12. 2020 o podaji negativnega 

mnenja o pedagoški usposobljenosti v habilitacijskem postopku za njegovo prvo izvolitev v 

naziv redni profesor za področje »matematika«. Pritožba je ustrezna (pravočasna, dovoljena 

in vložena po upravičeni osebi). 

Pritožnik je bil nad prejetim dokumentom negativno presenečen. Meni, da je bil postopek ŠS 

FERI nepopoln in s tem tudi pristranski, podatki iz študentskih anket pa so bili napačno 

tolmačeni. Prav tako je pritožnik izpostavil dejstvo, da je v vseh njegovih letih študentska 

ocena pozitivna, tj. nad 0. V kar nekaj letih je bila ocena tudi nad 1, kar pomeni dobro. Pritožnik 

meni, da bi se morala razprava na ŠS FERI po njegovem mnenju zaključiti že s tem, da na 

njegovo delo iz strani študentov ni bilo nobene pritožbe. Opredeljeno je ovrgel tudi več trditev 

opredeljenih v sklepu ŠS FERI. Pritožnik je v pritožbi zapisal še nekaj dodatnih pomislekov glede 

postopka podajanja tako negativnih kot tudi pozitivnih mnenj.  V skladu z vsem zapisan je 



pritožnik pozval ŠS UM, da razveljavi mnenje ŠS FERI za izr. prof. Iztoka Peterina v postopku 

prve izvolitve v naziv redni profesor oz. izda pozitivno mnenje.  

Dne 6. 1. 2021 je na naslov ŠS UM prav tako prišlo Mnenje  Sindikata vzgoje, izobraževanja, 

znanosti in kulture Slovenije glede negativnega mnenja študentov FERI za izr. prof. dr. Iztoka 

Peterina, v postopku izvolitve v naziv rednega profesorja. SVIZ ugotavlja, da so bile v postopku 

odločanja o podaji mnenja o pedagoški usposobljenosti njihovega člana podane kršitve pravil 

postopka, prav tako pa je bilo zmotno uporabljeno materialno pravo ter napačno in nepopolno 

ugotovljeno dejansko stanje.  

Študentski svet Univerze v Mariboru je sedaj pristojen za obravnavo pritožbe zoper sklep 

študentskega sveta članice. 

Predsedujoča po poročilu s strani sekretarke preda besedo prodekanu FERI UM, Davorju 

Orniku.   

Davor Ornik pove, da je sam mnenja, da je sindikatov dopis ni relevanten, saj SVIZ nima pravice 

presojati takih stvari. Prav tako se  dotakne pritožnikove razlage, ki po njegovem mnenju ni 

utemeljena. Doda, da je njegovo osebno mnenje, da kandidat dela dobra, vendar gre za težje 

predmete, hkrati, pa je lažje delovati v manjših skupinah, sploh če so le te izbirne, saj so tam 

prisotni zgolj študenti, ki jih le ta tematika zanima. Za konec Davor Ornik doda, da pri obravnavi 

habilitacij vedno pozove študente, da podajo mnenje.  

Predsedujoča doda, da sta bila z Davorjem Ornikom v kontaktu in, da je Davorja Ornika prosila, 

da s člani ŠS članice še enkrat predebatirajo podajo negativnega mnenja, saj so bili rezultati (3 

ZA, 1 PROTI in 3 VZDRŽANI).  

Davor Ornik doda, da je včeraj ponovno povprašal novo sestavo ŠS o podaji negativnega 

mnenja  

(Rezultati: 9 ZA in 4 PROTI). Nadalje Davor Ornik zapusti sejo, da se lahko ŠS UM odloči. 

Predsedujoča komentira situacijo. Doda, da mora ŠS UM biti pri habilitacijah dovolj kritičen 

glede podajanja negativnih mnenj, saj se je ŠS UM v zadnjem letu že nekajkrat znašel v takšni 

situaciji in s tem izgublja na verodostojnosti. Predsedujoča je mnenja, da se glede na ponovno 

mnenje novo sestavljenega ŠS članice ugodi pritožbi s strani profesorja in se poda pozitivno 

mnenje.   

David Mikek (FERI) doda, da študentje žal nimajo dobrih izkušenj s tem profesorjem, zato sam 

ne bo mogel podati soglasja k pozitivnemu mnenju.  

Blaž Kalšek doda, da bi ob tem morali zastopani mnenje študentov. Jan Jezeršek pripomni, da 

je sam mnenja, da je letos bilo govora že o preveč negativnih mnenjih (sploh iz članice FERI), s 

čimer se izgublja na verodostojnosti.  

 

 

 



Po razpravi predsedujoča predlaga sprejem naslednjih sklepov:  

 

SKLEP 7.1. 

 

Pritožbi izr. prof. dr. Iztoka Peterina z dne 6. 1. 2021 zoper sklep Študentskega sveta 

Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko se ugodi. 

          ZA: 12                                                            PROTI:   1                                             VZDRŽANI: 0 

 

 

SKLEP 7.2. 

 

Sklep o negativnem mnenju Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko v zvezi s podajo mnenja o pedagoški usposobljenosti dr. Iztoka Peterina se 

odpravi. 

         ZA: 12                                                            PROTI:  0                                             VZDRŽANI: 1 

 

SKLEP 7.3. 

 

Študentski svet Univerze v Mariboru podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti 

dr. Iztoka Peterina, ki je vložil vlogo za prvo izvolitev v naziv redni profesor za predmetno 

področje »matematika«. 

         ZA: 12                                                            PROTI:  1                                               VZDRŽANI: 0 

 

 

 

Seja se zaključi ob 11.04 uri. 

 

 

 

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

Sekretarka študentskega sveta             Prorektorica za študentska vprašanja 

Univerze v Mariboru                   Univerze v Mariboru 


