
  
 

Maribor, 4. 3. 2021  
 

 
ZAPISNIK 

6. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 
z dne 4. 3. 2021 

(V okolju MS Teams s pričetkom ob 10. uri) 

 
 
Prisotni člani ŠS UM: Nina Kotnik (PF), Klara Liza Schulz (FT), Blaž Kalšek (FS), Andrej Zidarič 
(FKKT), David Mikek (FERI), Jan Jezeršek (MF), Janja Orovič (EPF), Jurij Petek (FGPA), Pina 
Grabar (ŠD), Klavdija Kastelic (FOV), Nuša Prohart Strmčnik (FNM), Nik Pušnik Bakšič (FL), Nejc 
Kotnik (FVV) 
Prisotni nadomestni člani ŠS UM: Mirče Milenkov (FVV), Vladimir Todorovič (FOV), Eva 
Simonič (FE), Karin Lešnik (FERI), Anja Urek (ŠD), Sven Rošer (FL), Pina Slaček (EPF), Tjaša Randl 
(FT), Asja Lešnik (PF) 
Predsedujoča: Teja Štrukelj, Prorektorica za študentska vprašanja UM. 
Ostali prisotni:  Živa Ledinek, Domen Robič (UM), Nomi Hrast (EPF), Melani Potrč (FNM), Tea 
Unger (PF), Davor Ornik (FERI),  Klemen Srpič (FE), Lara Šimon (PEF), Laura Lupše (FT), Primož 
Šajher (UM), Janja Žerak Vuk (UM) 
 

PREDLAGANI DNEVNI RED:  

1. Potrditev dnevnega reda 6. izredne seje ŠS UM  

2. Konstituiranje ŠS UM  

3. Rebalans Finančnega načrta  

4. Sofinanciranje ŠS članic UM 

 

AD. 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 6. IZREDNE SEJE ŠS UM  
Predsedujoča uvodoma pozdravi vse navzoče in poda navodila, kako bo potekala 6. izredna 
seja. Ker je prva seja z novimi člani se predsedujoča tudi uradno predstavi. Povpraša 
po  pripombah zoper dnevni red. Ker pripomb ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega 
sklepa:  
 

SKLEP 1. 
Študentski svet UM potrdi dnevni red 6. izredne seje ŠS UM. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 



AD. 2. KONSTITUIRANJE ŠS UM 

Predsedujoča je vsem novim članom izrekla dobrodošlico ter predlagala, da se tako novi člani 

kot tudi ostali na kratko predstavijo in se tako vsaj na daljavo spoznajo.  

Po krajši predstavitvi je predsedujoča predlagala sprejem naslednjega sklepa: 

 

SKLEP 2. 

Po izvedenih nadomestnih volitvah v Študentski svet Univerze v Mariboru se ta konstituira v 

naslednji sestavi: Teja Štrukelj kot predsednica, David Mikek kot član in Karin Lešnik kot 

namestnica člana s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM, Karin 

Glazer kot članica in Nika Gregorič kot namestnica članice s Fakultete za kmetijstvo in 

biosistemske vede UM, Andrej Zidarič kot član in Marcel Žafran kot namestnik člana s 

Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Jan Jezeršek kot član in Iva Jajčevič kot 

namestnica člana z Medicinske fakultete UM, Pina Grabar kot članica in Anja Urek kot 

namestnica članice s Študentskih domov UM, Janja Orovič kot članica in Pina Slaček kot 

namestnica članice z Ekonomsko poslovne fakultete UM, Blaž Kalšek kot član in Gorazd 

Stolec kot namestnik člana s Fakultete za strojništvo UM, Nina Kotnik kot članica in Asja 

Lešnik kot namestnica članice s Pravne fakultete UM, Jurij Petek kot član in Jure Jovanovič kot 

namestnik člana s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 

UM, Valentina Bažika kot članica in Nastja Tovornik kot namestnica članice s Pedagoške 

fakultete UM, Jure Deželak kot član in Benjamin Habinc kot namestnik člana s Fakultete za 

zdravstvene vede UM, Klavdija Kastelic kot članica in Vladimir Todorović kot namestnik 

članice s Fakultete za organizacijske vede UM, Nejc Kotnik kot član in Mirče Milenkov kot 

namestnik člana s Fakultete za varnostne vede UM, Tjaša Čadej kot članica in Lucian Krajnc 

Krstov kot namestnik članice s Filozofske fakultete UM, Nuša Prohart Strmčnik kot članica 

in Mo Lipovec kot namestnica članice s Fakultete za naravoslovje in matematiko UM, Nik 

Pušnik Bakšič kot član in Sven Rošer kot namestnik člana s Fakultete za logistiko UM, Luka 

Barbič kot član in Eva Simonič kot namestnica člana s Fakultete za energetiko UM ter Klara 

Liza Schulz kot članica in Tjaša Randl kot namestnica članice s Fakultete za turizem UM, za 

mandatno obdobje do 30. 6. 2022. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD. 3. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 
 

Predsedujoča navzočim pod točko 3. pojasni, da se bo pod naslednjo točko obravnavalo 
predlog rebalansa za Finančni načrt ŠS UM za leto 2021. Spremembe se nanašajo na dvig 
minimalne urne postavke za študentsko delo, s čem so se posledično povečale vse postavke 
projektov in honorarji. Prav tako so ŠS članic, ki niso porabili sredstev sofinanciranja v 2020 ta 
vrnili in se bo ta znesek prištel k sredstvom za dodatno sofinanciranje ŠS članic. Predlog je, da 
se del zneska nameni sofinanciranju, o katerem se bo odločalo na dotični seji - torej se razdeli 



skupno 50.000€. Predsedujoča poudari, da  se bo v poletnih mesecih razpisal dodatni poziv, 
kjer se bodo lahko ŠS članic prijavili tudi z novimi projekti. Predsedujoča doda, da so letos vsi 
ŠS dobili več sredstev v primerjavi z lani. 

Druga sprememba rebalansa je v tem, da so  v lanskem letu ostala neporabljena sredstva, ki 
se niso porabila zaradi situacije s Covid 19 in nemožnosti izvedbe.  Predsedujoča predlaga, da 
ta denar namenijo za nekaj koristnega, kar se bo v prihodnje obrestovalo. Predlaga, da se 
vzpostavi digitalni sistem oglaševanja, torej digitalno prikazovanje oglasov na zaslonih na vseh 
fakultetah, preko katerih bi lahko svoje vsebine delili tako ŠS UM kot ŠS članic (lahko bi 
nadomestili plakate), prav tako pa bi lahko pripravili tudi animacije, videoposnetke. Prav tako 
bi se s tem vsako leto stroški tudi pokrili, saj bo takšna platforma zanimiva tudi za oglaševalce 
– ki so sedaj posredovali letake, plakate in goro nepotrebnih tiskovin. Drugi del pa bi bil 
namenjen tiskovinam, saj ŠS UM  trenutno nima brošure oz. vsebin, ki bi bile aktualne. Hkrati 
s pripravo brošure pa je v načrtu tudi video predstavitev študentskega predstavništva in 
priprava »večnih vsebin« kot so slike študentov, seje, slike študija, mesta, dogodkov - v bistvu 
vsi materiali, ki bodo lahko služili kot pomoč za naslednje generacije.  

Predsedujoča po predstavitvi odpre razpravo. 

Mirče Milenkov (FVV) povpraša glede dodatne pojasnitve glede sredstev, ki niso bila 
porabljena. Zanima ga, kaj se bo naredilo s tem denarjem. Predsedujoča še enkrat pojasni, da 
se bo znesek delil tako, da 5 tisoč eurov gre v osnovni poziv za sofinanciranje programov dela 
po članicah, ostanek pa se prišteje znesku za dodaten poziv, ki bo izveden poleti. Vsa sredstva, 
ki so bila zadržana so namenjena razdelitvi med vse ŠS članic.  
  
 

 Študentje se strinjajo s povedanim, zato predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa:  

 

SKLEP 3 
ŠS UM potrdi rebalans Finančnega načrta 2021. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD. 4.  SOFINANCIRANJE ŠS ČLANIC UM 

Predsedujoča uvodoma za vse nove člane pojasni delovanje KIDŠ. Nato preda besedo 
predsednici KIDŠ - Pini Grabar. Predsednica KIDŠ pove, da so člani komisije na seji, ki se je 
odvijala 28. januarja pregledali prispela Vsebinska in finančna poročila za obdobje od 1. 6. 
2020 do 31. 12. 2020. Pravočasno je poročila oddalo vseh 18 članic. Skladno s sporazumi o 
sofinanciranju so bili ŠS članic dolžni o porabi sredstev poročati do 15. 1. 2021. Komisija je 
pregledala vsako posamezno poročilo in zabeležila ugotovitve. Odločili so se, da bodo pri 
pregledu poročil postavili tolerančno mejo 4 % sredstev, za katere so dovolili prenos 
neporabljenih sredstev v prihodnje leto. Na naslednji seji so pregledali dopolnitve, h katerim 
so pozvali ŠS članic. Dopolnitve so največkrat zajemale dopolnitve žigov ali podpisov, napačno 



izpolnjene finančne razpredelnice, prav tako pa so se odločili za še bolj natančen opis, zakaj 
je prišlo do ne izvedbe projektov - sama situacija, da so bili študentje doma ni bila dovolj, 
razen če je šlo za takšne projekte, ki se enostavno ne morejo izvesti v online obliki. 
Predsednica KIDŠ je pohvalila nekatere fakultete: PEF, FS, MF, EPF, FNM in PF. Dodala je, da 
so se težave pojavile tudi pri ocenjevanju smiselnosti projektov - veliko projektov se namreč 
ne nanaša na samo študijsko področje. Preteklo leto je bilo res polno izzivov in zaradi težke 
situacije, ko smo se vsi prestavili v domače okolje zelo specifično, še posebej za izvedbo 
projektov. Na tem mestu doda, da so se nekatere fakultete kljub vsemu odlično znašle in 
izvedle projekte. Predsednica KIDŠ doda, da so danes prisotni tudi ostali člani KIDŠ, zato so na 
voljo v kolikor bi želel kdo izmed prodekanov še dodatna pojasnila.  
 
Predsedujoča se zahvali Pini za poročanje in pohvali vse prodekane za dobro izvedbo 
projektov. Predsedujoča navzočim predstavi predlog razdelitve sredstev, ki ga je na podlagi 
prejetih vlog in skladno s pozivom pripravila KIDŠ. Predsedujoča pove, da se sredstva delijo 
po postavkah: število študentov, fiksna postavka ter dodatek glede na točkovanje. Točkovanje 
temelji na poročilu, programu, smotrnosti prijave in objektivni oceni predvidenih stroškov. ŠS, 
ki niso prejeli 15 točk, niso upravičeni do dodatka, kot je bilo to odločeno že lani.   
V nadaljevanju predsedujoča odpre razpravo ter predlaga sprejem naslednjih sklepov:  
 
 

 
SKLEP 4.1. 

ŠS UM potrdi poročilo Komisije za interesno dejavnost študentov za koledarsko leto 2020. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

  

SKLEP 4.2. 

ŠS UM potrdi predlog razdelitve sredstev Komisije za interesno dejavnost študentov na 
podlagi Poziva za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov 

članic v letu 2021, kot je razviden iz priloge. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

Seja se zaključi ob 10.55. 

 

 

 

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

Sekretarka študentskega sveta             Prorektorica za študentska vprašanja 

Univerze v Mariboru                    Univerze v Maribor 

 



 

 


