
 
 

Maribor, 20. 5. 2021  
  
 
 

ZAPISNIK  
8. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V MARIBORU,  

Z DNE 20. 5. 2021  

(S pričetkom ob 9. uri, v okolju Microsoft Teams) 

  
Prisotni člani ŠS UM: Nina Kotnik (PF), Klavdija Kastelic (FOV), Blaž Kalšek (FS), Jurij Petek 

(FGPA), Andrej Zidarič (FKKT), Klara Liza Schulz (FT), Nejc Kotnik (FVV), David Mikek (FERI) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM: Marcel Žafran (FKKT), Benjamin Habinc (FZV), Nika Gregorič 

(FKBV), Vladimir Todorovič (FOV), Gorazd Stolec (FS), Anja Urek (ŠD), Pina Slaček (EPF) 

Predsedujoča: Teja Drofelnik, Prorektorica za študentska vprašanja UM.  
 
Ostali prisotni: Domen Robič (FERI), Primož Šajher (UM), Janja Žerak Vuk (UM), Tea Unger 

(PF), Laura Lupše (FT), Melani Potrč (FNM), Klemen Srpčič,(FE), Jani Humar (FS), Nomi Hrast 

(EPF), Mitja Čuš (FKKT), Luka Oblak (MF), Matej Rožmarin (PF), Nina Brezočnik (PF), Dominik 

Škrinjar (MF) 

 
 
 
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. Volitev predstavnikov študentov v Senat UM 

6. Predlogi in pobude 

7. Razno 

 

 

 

 
 
 
 



AD. 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 8. REDNE SEJE ŠS UM 
 
Predsedujoča pozdravi vse navzoče na 8. redni seji ŠS UM in poda navodila, kako bo seja 
potekala. Prebere dnevni red. 
 
Predsedujoča vpraša po morebitnih pripombah in nato predlaga sprejetje naslednjega sklepa:  
 

 
 

SKLEP 1. 
ŠS UM potrdi dnevni red 8. redne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

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

 

SKLEP 2. 
ŠS UM potrdi zapisnik 7. redne in 7. 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. 

HABILITACIJSKA KOMISIJA (Tea Unger): na 17. redni seji Habilitacijske komisije UM se je 

obravnavalo predloge za izvolitve v nazive in bazo SCOPUS.   

KOMISIJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE ZADEVE UM (Nina Kotnik): 11.5.2021 je potekala 

seja Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve UM. Poleg potrditve dnevnega reda in 

potrditve zapisnika prejšnje seje, se je obravnavalo stalno točko izvajanja projekta Nadgradnje 

nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM. Obravnavalo se je tudi javni razpis obzorje 

Evrope – ERA Chair, projekt ATHENA in imenovanje predstavnikov v Znanstvenoraziskovalne 

svete ved Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. 

KOMISIJA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ (Marko Gluhak): Na komisiji za podiplomske študijske 

zadeve so obravnavali spremembo nosilca na FS, potrdili doktorske teme in dopolnili predlog 

petih členov osnutka Pravilnika o doktorskem študiju. Pod točko razno ni bilo razprave. 

KOMISIJA ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ (Nina Brezočnik): Dne, 13.4.2021 je potekala 10. redna seja 

KDŠ UM. Po potrditvi dnevnega reda in zapisnika 9. redne seje KDŠ UM so obravnavali 

akreditacijo novih učnih enot v okviru kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti. V 

potrditev je bila predlagana učna enota Strokovna praksa za študente študijskih programov 2. 

stopnje, ki bo na voljo kot kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost. Ta praksa je bila 

uvedena že pred tremi leti kot pilotski projekt v okviru razvojnega stebra financiranja. Študenti 

s prakso v podjetjih pridobijo mehka znanja za lažjo integracijo za prehod na trg delovne sile. 

Načrtuje se poenotenje izbirnosti na UM, torej, da bo že študent ob vpisu izbiral učne enote 

kot kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti. Spremenil se je Pravilnik o postopku 

priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih 1. in 2. stopnje UM. Spremenjen 

je bil 4. člen in sicer, da ni določen enotni rok za prijavo teme zaključnega dela, temveč je to v 

pristojnosti posamezne članice, da se same odločijo kako bodo to uredile. Kljub vsemu pa 

mora študent temo prijaviti najkasneje v prvi polovici zadnjega semestra zadnjega letnika 

študija. Če študent teme ne prijavi v roku, ga pristojni referat pozove, da to stori v roku 15 dni 

od prejema poziva. Spremenjen je bil 4. člen, 12. in drugi odstavek 8. člena sta bila dopolnjena, 

dopolnjene pa so bile tudi prehodne določbe. 

Spremenil se je tudi Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM. V 5. členu je 
določeno, da je preverjanje in ocenjevanje znanja možno tudi na daljavo, če izvedba na 
fakulteti ni možna in kadar se presodi, da je takšna izvedba potrebna in pedagoško ustrezna. 
V 8. členu je bilo spremenjeno, da v kolikor nosilec oz. izvajalec učne enote presodi, da bi bilo 
koristno študenta po tretjem neuspešnem pristopu k izpitu, povabi na konzultacije, kjer skupaj 
identificirata razloge za neuspešne pristope. Pri 18. členu je bilo spremenjeno, da vsi pisni 
izdelki študentov, kot npr. seminarske naloge in ostala sprotna dela, ki morajo biti rezultat 
lastnega dela študenta in katerih ocena prispeva k skupni oceni pri učni enoti se oddajajo v 
sistem za podporo izobraževanju na Univerzi v Mariboru, v katerem se pisni izdelki s pomočjo 
vtičnika DPV preverjajo z vidika podobnosti vsebine z drugimi deli. Pisni izdelki se hranijo do 



1. novembra za preteklo študijsko leto oz. največ dve leti, v kolikor je bila ocena izpita 
negativna ali študent k izpitu še ni pristopil. 

Dne, 24.4.2021 je poteka 5. izredna seja Komisije za dodiplomski študij UM. Na seji so 
dokončali ostale člene Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM. V 29. členu je 
sedaj določeno, da negativna ocena na izpitu ne razveljavi sprotnih oblik preverjanja znanja in 
drugih obveznosti, ki so bile uspešno opravljene v teku enega koledarskega leta pri tej učni 
enoti. 31. člen se glasi, da študent po zagovoru zaključnega dela ne more več popravljati oz. 
zviševati ocene pri učnih enotah, ki jih je že opravil, četudi se je na višanje ocene prijavil pred 
datumom zagovora zaključnega dela oz. pred datumom zadnjega izpita, s katerim zaključi 
študij. Splošne pripombe so bile, da bi bilo dobro, da se AIPS nadgradi in sicer, da se bodo 
obveznosti študenta lahko evidentirale v AIPS-u. Študent, ki ne bil imel izpolnjenih obveznosti 
iz vaj se ne bi mogel prijavit na izpit. 

Dne, 18.5.2021 je potekala 11. redna seja KDŠ UM. Pogovarjali so se o anketi za študente in 
sicer, da bi se moral dialog s študenti voditi že prej, preden študent reši anketo. Potrebno bi 
bilo natančno navesti kaj študente moti pri posameznem predmetu in razloge za nižjo oceno 
pri anketah. Obravnavali so tudi Povišanje vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega 
državljanstva za vpis v prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov v 
študijskem letu 2021/2021 – prvi prijavni rok. 

   

SENAT (Klavdija Kastelic): Seja je bila brez posebnosti. Na seji Senata so potrdili predlog 

poletne šole za FL, izvolili so redne profesorje, odločali o spremembah študijskega programa 

na FS in o akreditaciji učnih enot. Prav tako so obravnavali notranjo evalvacijo FT in govorili o 

realizaciji akcijskih načrtov za študente invalide. 

 

Predsedujoča se zahvali poročevalcem in 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. Volitev predstavnikov študentov v Senat UM 

 
Predsedujoča pove, da je Senat Univerze najvišji akademski in strokovni organ Univerze, ki ga 
sestavljajo visokošolski učitelji, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru,  kot predstavniki 
znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij, ki morajo biti enakopravno in 
ustrezno zastopana v Senatu s tem, da ima vsaka članica vsaj enega člana. V Senat Univerze 
pa tudi Študentski svet UM izvoli svoje predstavnike, ki morajo imeti status študenta, tako da 



ima Senat Univerze najmanj eno petino izvoljenih članov študentov.  Mandat trenutnih članov 
študentov poteče konec meseca, zato se bo na 8. redni seji izvolilo 9 novih članov s 
pomočjo sistema Simplyvoting. V kandidacijskem postopku je prispelo 12 popolnih 
kandidatur. Kandidati so prejeli vabilo na sejo ŠS UM, ker se imajo možnost predstaviti. 
Predsedujoča pove, da bo na voljo tudi čas za dodatna vprašanja kandidatom. Predsedujoča 
navzočim predlaga, da se kandidati, ki so prisotni na 8. redni seji ŠS UM najprej predstavijo, 
nato pa se jim postavi nekaj vprašanj, ki jih je pripravila predsedujoča z namenom, da se bodo 
člani in namestniki članov, ki imajo glasovalno pravico lažje odločili koga izvoliti.  

 

 

 
                          Slika 1: Kandidati za člane Senata UM iz vrst študentov 

 

Predsedujoča preda besedo kandidatom, da se predstavijo, ter jim nato postavi nekaj vprašanj 
(Ste na kakšen način že sodelovali v študentskem predstavništvu? , Katera področja delovanja 
na univerzi vas zanimajo? , Bi izpostavili primer težave s katero se študenti na naši univerzi 
soočajo in potencialno rešitev? , Kako vi vidite pomen študentskega predstavništva na naši 
univerzi?,  Kaj je vaša glavna motivacija za opravljanje funkcije?, V tem letu se soočamo s 
prilagojeno obliko študija na daljavo. Mnoge odločitve o izvedbi študijskega procesa sprejema 
tudi Senat UM, ki se za mnenje obrne na študente predstavnike, ki zastopajo glas vseh 
študentov Univerze, kako bi izrazili mnenje za večino, na koga bi se obrnili?). 

 
 

Po debati, ki je trajala kar nekaj časa je strokovna služba predstavila potek volitev s 

Simplyvoting. 

 

 

 

 

 



V prvem krogu glasovanja so bili rezultati sledeči: 

 

V prvem krogu glasovanja so bili izvoljeni: Benjamin Habinc, Nina Kotnik, Nomi Hrast, Tea 
Unger, Klavdija Kastelic, Davor Ornik in Matej Rožmarin. 

 

V nadaljevanju je potekal drugi krog volitev med kandidati Laura Lupše, Nina Brezočnik in 
Dominik Škrinjar. 

 

Pred začetkom drugega kroga je predsedujoča predlagala sprejem naslednjega sklepa: 

 
 

SKLEP 5.1. 
 

ŠS UM potrdi žreb vrstnega reda kandidatov za drugi krog volitev predstavnikov študentov 
v Senat UM: Laura Lupše, Nina Brezočnik in Dominik Škrinjar za 2 prosti mesti. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Po drugem krogu so bili rezultati sledeči: 

 

 

Predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

 

 
SKLEP 5.2. 

ŠS UM ugotavlja, da so bili za člane Senata UM iz vrst študentov za mandatno dobo  

do 31. 5. 2023 izvoljeni: Klavdija Kastelic, Matej Rožmarin, Nina Kotnik, Nomi Hrast, Nina 

Brezočnik, Dominik Škrinjar, Tea Unger, Davor Ornik, Benjamin Habinc. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 



V času volitev je imelo glasovalno pravico 12 študentov. Eden izmed volilnih upravičencev ni 

glasoval, zaradi neznanih težav.  

 

Predsedujoča čestita izvoljenim. Prav tako jim čestitata Laura Lupše in Klara Liza Schulz in nato 
ob 14:59 zapustita sejo.  

 

 

 

AD. 6. PREDLOGI IN POBUDE  
 

Pod točko predlogi in pobude preda predsedujoča besedo navzočim. Klavdija Kastelic (FOV) 
pove, kako na njihovi fakulteti poteka organizacija projektov in navzoče povabi na dogodek, ki 
ga organizirajo. Nato se poslovi ob 15:01 

 

Prav tako se zahvalita za glasove Nina Brezočnik in Nomi Hrast in zapustita sejo ob 15:03.  

 

Ker pod točko predlogi in pobude ni bilo več razprave, je predsedujoča predlagala, da se 
premaknejo na točko razno. 

 

 

 

AD. 7. RAZNO 

 
Pod točko razno predsedujoča pove, da je pred časom študente povprašala za mnenje glede 
izvedbe tekmovanje v raftih, prav tako pa se je že pred časom morala opustiti želja po izvedbi 
univerzitetne športne lige za ta del leta. Danes želi uradno ta dva projekta zaenkrat zapreti ter 
se zavezati, da se sredstva preusmerijo na druge projekte oz. se izvede še kakšen nov projekt 
– kakšne konference, izobraževanja. Doda, da se bo do naslednje redne seje pripravil rebalans, 
v katerem se bodo sredstva s teh dveh projektov preusmerila. Predsedujoča navzoče pozove 
naj podajo ideje pri kreiranju novih projektov ŠS UM. Doda, da v koliko se še kdo želi priključiti 
projektni ekipi, je vsekakor dobrodošel. Za konec doda, da se motivacijski vikend planira od 
17. do 19. septembra. 

 

Predsedujoča nato predlaga sprejem naslednjega sklepa:  
 

SKLEP 7. 

ŠS UM sklene, da se zaradi trenutnih epidemioloških razmer, v letošnjem študijskem letu 

projekta Univerzitetna športna liga za prvaka Univerze v Mariboru in Študentsko 

tekmovanje v raftih Univerze v Mariboru, ne izvedeta. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 



Predsedujoča se zahvali vsem navzočim in konča sejo. 

 

Seja se zaključi ob: 15:16 

 

 

Nina Kotnik, l. r.            Teja Drofelnik, l. r. 

Sekretarka študentskega sveta             Prorektorica za študentska vprašanja 

Univerze v Mariboru                    Univerze v Maribor 

 
 


