Maribor, 13. 4. 2021

ZAPISNIK
7. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V MARIBORU,
Z DNE 13. 4. 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), Nik Pušnik Bakšič (FL), Karin Glazer (FKBV), Janja Orovič (EPF), Andrej Zidarič (FKKT),
Klara Liza Schulz (FT), Nejc Kotnik (FVV), Tjaša Čadej (FS), Jan Jezeršek (MF), David Mikek (FERI)
Prisotni nadomestni člani ŠS UM: Marcel Žafran (FKKT), Sven Rošer (FL), Tjaša Randl (FT), Pina
Slaček (EPF), Mirche Milenkov (FVV), Mo Lipovec (FNM), Benjamin Habinc (FZV), Karin Lešnik
(FERI)
Predsedujoča: Teja Štrukelj, Prorektorica za študentska vprašanja UM.
Ostali prisotni: Domen Robič (FERI), Primož Šajher (UM), Janja Žerak Vuk (UM), Tea Unger
(PF), Laura Lupše (FT), Robert Presker (UM), Melani Potrč (FNM), Klemen Srpčič,(FE), Jani
Humar (FS), Lara Šimon (PEF), Nomi Hrast (EPF), Mitja Čuš (FKKT), Luka Oblak (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. Akcijski načrti UM
6. Predlogi za nagrade UM za študente
7. Izvolitev nadomestnega člana Komisije za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad
UM
8. Študijski koledar 2021/2022
9. Razno

AD. 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 6. REDNE SEJE ŠS UM
Predsedujoča pozdravi vse navzoče na 7. redni seji ŠS UM in poda navodila, kako bo seja
potekala. Pove, da bodo pri točki 7. izvedene tajne volitve, ki bodo potekale s pomočjo
aplikacije Simply Voting. Volilno pravico bodo imeli prisotni člani ŠS UM (v kolikor sta prisotna
oba predstavnika fakultete), v kolikor pa ni člana, bo imel volilno pravico namestnik, zato jih
predsedujoča pozove naj se vpišejo na listo prisotnosti, da se bo vedelo, kdo je v volilnem
imeniku za dotično sejo.
Predsedujoča vpraša po morebitnih pripombah in nato predlaga sprejetje naslednjega sklepa:

SKLEP 1.
ŠS UM potrdi dnevni red 7. redne seje ŠS UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.

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

SKLEP 2.
ŠS UM potrdi zapisnik 6. 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 (Teja Štrukelj in Davor Ornik): Na seji Statutarne komisije, ki je
potekala 7. 4. 2021, se je izvedlo razpravo o prispelih pripombah na osnutek Sprememb in
dopolnitev Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v
Mariboru. Prišlo je do sprememb pri razširitvi člena o tem, kaj se šteje pod posredno
pedagoško delo in dopolnilno delo. Prav tako se je razpravljalo o obremenitvi sodelavcev.
HABILITACIJSKA KOMISIJA (Teja Štrukelj): Na komisiji ni bilo posebnosti. Velja omeniti, da se
je na tej seji obravnavalo vlogi kandidatov dr. Peterina in dr. Debevca, ki so ju predhodno
obravnavali tudi na sejah ŠS UM. Oba kandidata sta imela končno pozitivno mnenje študentov.
Prav tako je tudi Habilitacijska komisija podala pozitivno mnenje.
KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI (pripravil Matej Rožmarin, poroča Nina Kotnik): V
četrtek 8. 4. 2021 je potekala 8. redna seja Komisije za ocenjevanje kakovosti, na kateri se je
razpravljalo glede naslednjih tem: Najprej so potrdili zapisnik in pregled uresničenih sklepov
7. redne in 2. korespondenčne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti, nato so razpravljali o
izvedbi samoevalvacije članic in drugih članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020
in postopku ponovne akreditacije Univerze v Mariboru ter prisluhnili poročilu o izvedbi
notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za turizem. Na koncu je bila še
predstavljena dejavnost Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu. Hkrati je bilo povedano, da je bilo na Fakulteti za varnostne vede pri izdelavi poročila
samoevalvacije nemalo tehničnih težav, dokumenta ni bilo mogoče odpreti, dokument je
večkrat zablokiral, popravki so se večkrat izbrisali, nakar je bilo predlagano, da se za naslednje
samoevalvacije pripravi posebna aplikacija, ki bi bila odlična rešitev, saj bi odpadle vse
tehnične težave. Dana je bila tudi pobuda, da bi se poenotili akcijski načrti fakultet.

KOMISIJA ZA MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE (pripravila Maruša Erce,
poroča Nina Kotnik): dne 9. 3. 2021 se je v spletnem okolju MST izvedla 5. redna seja Komisije
za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, na kateri so obravnavali sledeče teme:
potrditev dnevnega reda 5. redne seje KMMS, potrditev zapisnika 4. redne seje, poročanje o
izvršenih sklepih, razprava o predlogu sklenitve sporazuma med ekonomsko fakulteto UM in
ekonomsko fakulteto v Nevadi, ZDA in predstavitev analize realizacije sporazumov Erasmus+
v preteklem obdobju.
KOMISIJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE ZADEVE UM (Nina Kotnik): 6. 4. 2021 je potekala 4.
redna seja Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve UM. Po potrditvi dnevnega reda in
potrditvi zapisnika 3. redne seje se je v nadaljevanju obravnavalo razvoj raziskovalne
dejavnosti v Republiki Sloveniji v prihodnje – usmeritve in vzpodbude ARRS. Pod točko 4. se je
obravnavalo predlog metodologije izračuna lastne cene uporabe raziskovalne opreme UM in
pod točko 5 izvajanje projekta Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM.

KOMISIJA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ : Sejo imajo 13. 4. 2021, zato se bo poročalo na naslednji
seji ŠS UM.
KOMISIJA ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Sejo imajo 13. 4. 2021, zato se bo poročalo na naslednji
seji ŠS UM.
Tukaj predsedujoča doda, da se danes na seji komisij obravnavajo prvi osnutki sprememb
pravilnika o zaključevanja študija na 1. in 2. stopnji, o čemer se je razpravljalo na prejšnji seji.
Pove, da je člane komisij seznanila s pomisleki glede določitve roka za izbiro teme zaključnega
dela. Člani bodo že danes izpostavili mnenje ŠS UM, ki ga je zavzelo tudi nekaj članic preko
svojih prodekanov za študijske zadeve, ki so prav tako člani komisij.
SENAT (Klavdija Kastelic): Na 18. redni seji Senata UM so obravnavali naslednje točke: točka 1
- potrditev zapisnika 17. redne seje Senata Univerze v Mariboru z dne 23.2.2021, točka 2pregled neizvršenih sklepov, točka 3-akcijski načrt Univerze v Mariboru za obdobje 2021-2025,
točka 4-notranja programska evalvacija študijskih programov Fakultete za kmetijstvo in
biosistemske vede, točka 5-predlog poletne šole, točka 6-sprejem splošnih aktov, točka 7spremembe študijskih programov, točka 8-akreditacija novih učnih enot v okviru kreditno
ovrednotene obštudijske dejavnosti, točka 9-študijski koledar za študijsko leto 2021/2022,
točka 10-pogoji za zaključek študijskih programov 3. stopnje Fakultete za strojništvo, točka 11potrditev doktorskih tem, točka 12- predhodna soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih
učiteljev in sodelavcev, točka 13-volitve rednih profesorjev, točka 14-razno. V 4. točki
dnevnega reda Senat Univerze v Mariboru potrdi dopolnjen akcijski načrt korektivnih ukrepov
v okviru notranje programske evalvacije študijskih programov FKBV UM. Senat Univerze v
Mariboru pozove FKBV vede, da mu do 30. septembra 2021 poroča o učinkih načrtovanih
ukrepov iz dopolnjenega akcijskega načrta korektivnih ukrepov v okviru notranje programske
evalvacije njenih študijskih programov. V 5. točki dnevnega reda se potrdi predlog poletne šole
Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v letu 2021 in potrdi predlog Senatu Univerze v
Mariboru, da dovoli podelitev 4 ECTS udeležencem, ki bodo izpolnili vse obveznosti. Pod 6.
točko dnevnega reda Sprejem splošnih aktiv smo sprejeli da Senat Univerze v Mariboru določa,
da pogoja delovanja na tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi, ki izhaja iz 17., 18., 19. in 20.
člena Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, ni mogoče
izpolniti s sodelovanjem na daljavo oziroma s kombinacijo fizične prisotnosti in sodelovanja na
daljavo. Prav tako je Senat Univerze v Mariboru sprejel Spremembe in dopolnitve Pravilnika o
podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru in potrdil uradno
prečiščeno besedilo Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v
Mariboru.
UPRAVNI ODBOR (Živa Ledinek): Upravni odbor je imel 31. 3. 2021 konstitutivno sejo, na kateri
je prvič zasedal v novi sestavi. Za predsednika UO je bil izvoljen izmed vrst visokošolskih
učiteljev prof. dr. Mitja Gorenak. Podpredsednika pa UO ni izvolil, saj na seji niso bili prisotni
vsi člani iz vrst ustanovitelja (izmed katerih se bo volil podpredsednik). UO je podal soglasje
akcijskemu načrtu UM. Izmed za ŠS UM bolj pomembnih tem se izpostavi še, da je bil izmed
članov UO v KIDŠ imenovan kot član prof. dr. Matej Vesenjak. Člane UO je zanimalo tudi, kako
je do sedaj finančno posloval ŠS UM in kako KIDŠ deli sredstva med ŠS članic.

Predsedujoča po končanem poročanju 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. AKCIJSKI NAČRTI UM
Pri naslednji točki predsedujoča pove, da se je na seji ŠS UM že obravnavalo Strategijo UM,
sedaj pa tudi predlog akcijskega načrta, ki konkretno določi ukrepe s katerimi se bodo
zasledovali strateški cilji. Akcijski načrti so eden izmed pomembnejših dokumentov, ki se
nanaša neposredno na študente, zato jih v obravnavo prejme tudi ŠS UM. Gradivo o katerem
se bo razpravljalo na seji je bilo naloženo na e-seje. K besedi pa predsedujoča nato povabi
Roberta Preskerja, v kolikor bi želel kaj dodati.
Robert Presker se zahvali za besedo in pritrdi temu, kar je povedala predsedujoča. Doda, da je
v poglavju 5, ki se direktno nanaša na študente, bil del dokumentu pripravljen s pomočjo
študentov. Senat in UO sta že potrdila omenjeno na seji, sedaj pa ŠS kot zadnji to obravnava.
Po sprejemu nove verzije Akcijskega načrta gresta nova verzija omenjenega akcijskega načrta
in strategije na NAKVIS. Slednja gradiva se bo obravnavalo tudi na akreditaciji v maju. Doda,
da verjame, da so se študentje seznanili z gradivom in z veseljem odgovori na dodatna
vprašanja.
Predsedujoča se zahvali Robertu in odpre razpravo.
Mirče Milenkov (FVV) postavi vprašanje, da ga zanima pri točki 5.2. akcijskega načrta kaj je
mišljeno kot reforma digitalnega. Robert odgovori, da gre za konkretno zadevo, ki se jo je že
obravnavalo na ŠS UM – digitalne oglasne table in prenovitev trenutnega zastarelega sistema.
Hkrati doda še, da takšen akcijski načrt se vsako leto evalvira s strani doseganja ciljev in takrat
so možni tudi popravki, v kolikor se ugotovi, da je tekom leta bilo kaj narobe, da kaj ni dosegalo
ciljev itd.
Predsedujoča doda, da se je o tem že seznanilo ŠS UM pri obravnavi rebalansa.
Mirče Milenkov se zahvali za pojasnilo.

Po končani razpravi predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa:

SKLEP 5.
Študentski svet Univerze v Mariboru sprejme akcijski načrt Univerze v Mariboru za
obdobje 2021 – 2025.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 6. PREDLOGI ZA NAGRADE UM ZA ŠTUDENTE
Predsedujoča pod točko 6. pove, da se je o tej točki že govorilo na prejšnjih sejah, saj so potrdili
razpis za kandidiranje in imenovali Komisijo za pregled in odpiranje kandidatur v sestavi Nina
Kotnik, David Mikek in Blaž Kalšek. Komisija se je v vmesnem času sestala in pripravila tudi
poročilo o pregledu kandidatur. Predsedujoča tukaj preda besedo predstavnici Komisije Nina
Kotnik, ki pojasni, kako je potekalo delo komisije. Nina preda besedo še Blažu Kalšku, ki je
podrobneje pregledal prispele kandidature za Znak Leona Štuklja in Plaketo Leona Štuklja.
Predsedujoča nato nadaljuje in pojasni, da je prispelo več kandidatur, zato je naloga ŠS UM,
da poda končni predlog, ki bo nadalje obravnavan na Komisiji za podelitev častnih naslovov,
priznanj in nagrad UM. Predsedujoča predlaga, da bi potekalo glasovanje po kategorijah.
Predsedujoča bo prebrala predlaganega kandidata. Navzoči bodo imeli časa nekaj minut, da si
v vmesnem času, v kolikor še niso, preberejo gradivo o kandidatih na e-seje. Kjer bo
kandidatov več se bodo njihova imena zapisala v klepet in člani/namestniki članov bodo
namenili glas enemu izmed kandidatov.

Po razpravi ŠS UM sprejme naslednje sklepe:

SKLEP 6.1.
Š ŠS UM predlaga, da se Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na
UM podeli študentu/ki ŽIVI LEDINEK.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 6.2.
ŠS UM predlaga, da se Listino za naj prostovoljca študenta UM podeli študentu FILIPU
BRAČKU.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 6.3.
ŠS UM predlaga, da se Listina za pomembne kulturne dosežke študentov UM podeli
študentu KRISTJANU VEBRU.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 6.4.
ŠS UM predlaga, da se Znak Leona Štuklja za športne dosežke podeli študentki METKI
LOBNIK.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 6.5.
ŠS UM predlaga, da se Plaketa Leona Štuklja za športne dosežke podeli študentu JANU
LOKARJU.

Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 7. IZVOLITEV NADOMESTNEGA ČLANA KOMISIJE ZA PODELITEV ČASTNIH NASLOVOV,
PRIZNANJ IN NAGRAD UM
Pod naslednjo točko predsedujoča pojasni, da se bodo izvedle volitve nadomestnega člana
Komisije za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM iz vrst študentov. Študenti imajo
v omenjeni komisiji 5. članov, ker je članici Nini Lah prenehal mandat, zaradi izgube statusa, je
bil ŠS UM pozvan, da izvoli nadomestnega člana. Člani/namestniki članov so o tem bili že
predhodno obveščeni po e-pošti. Za omenjeno mesto je prispela samo ena kandidatura s
strani kandidatke Ajde Habjanič. Predsedujoča pojasni, da se bodo izvedle volitve s pomočjo
sistema Simply Voting. Preda besedo Primožu Šajherju in Janji Žerak Vuk, da pojasnita potek
volitev.
Po uspešno izvedenih volitvah, ŠS UM sprejme naslednji sklep:
SKLEP 7.
ŠS UM izvoli AJDO HABJANIČ za nadomestnega člana Komisije za podelitev častnih
naslovov, priznanj in nagrad UM za obdobje do 10. 2. 2022.

Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 8. ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2021/2022
Predsedujoča pove, da skladno s 253. členom Statuta UM mora biti pri obravnavi zadev, ki so
neposredno povezane s študenti, predloženo mnenje ŠS UM. Ena izmed takih zadev je tudi
študijski koledar, ki se ga bo obravnavalo na tokratni seji ŠS UM. Predsedujoča doda, da se je
predlog študijskega koledarja za leto 2021/2022 že obravnaval na Senatu UM, v kolikor bi ŠS
UM želel kaj dodati, spremeniti se bo predlog vrnil v ponovno obravnavo Senatu UM.
Navzoče pozove, da si pregledajo predlog študijskega koledarja 2021/2022, ki je naložen na eseje.
Ker ni bilo nadaljnje razprave predsedujoča predlaga, da ŠS UM sprejme sklep s katerim potrdil
predlagan študijski koledar za študijsko leto 2021/2022.

SKLEP 8.
ŠS UM potrdi študijski koledar za študijsko leto 2021/2022.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 9. RAZNO
Pod zadnjo točko predsedujoča seznani navzoče z vsebino dopisa »Javni poziv študentske
skupnosti Vladi RS«. Pojasni trenutno situacijo študentov in doda, da sodeluje tudi z drugimi
organizacijami in drugimi univerzami v Sloveniji, saj je vsem skupni cilj pomagati študentom.
Opozori na vse težave s katerimi se trenutno soočajo študentje in doda, da so bile že različne
pobude, vendar se je študente vedno nekako spregledalo, zato se je pripravil omenjen dopis s
strani študentskih predstavnikov. Vsebina dopisa je končna, zato je ŠS UM dana zgolj možnost
strinjanja oziroma ne strinjana s predlaganim dopisom. Hkrati doda, da so dopis podpisali že
ŠS ostalih univerz, ŠS študentskih domov, študentski predstavniki itd. Podpisan poziv se bo
nato posredoval Vladi.
Predsedujoča nato odpre razpravo.
Mirče Milenkov (FVV) izrazi skrb, da je v dokumentu omenjeno, da se na fakse vrača tudi v črni
fazi, s čimer se sam ne strinja.
Predsedujoča pove, da je želja, da se začne poslušati mnenje študentov in jih upoštevati.
Vsebinsko pa se žal ne da spreminjati omenjenega dokumenta.
Mo Lipovec (FNM) doda, da so trenutne razmere za študente zelo slabe in da bi jo veselilo, da
se zadeve začnejo stabilizirati.
Predsedujoča pozove še ostale naj izrazijo svoje mnenje/skrbi.

Klavdija Kastelic (FOV) izpostavi, da se na njihovi članici tudi, ko bi se lahko izvajaje vaje, le te
niso izvajale, zato jo skrbi kako bo naprej.
Nejc Kotnik (FVV) doda da se strinja z idejo dopisa, vendar ima glede vsebine enake pomisleke
kot Mirče.
Predsedujoča pove, da se strinja, vendar je končni predlog pripravil ŠS UL in je bil tudi
lektoriran, zato ga ne morejo spremeniti.
Marcel Žafran (FKKT) potrdi besede Klavdije in Mo in doda, da bi se tudi sam rad vrnil na
fakulteto.
Predsedujoča potrdi, da se zaveda, da je to težko obdobje za študente.
Nomi Hrast (EPF) je izrazila podporo dopisu.
Mo in Melani Potrč (FNM) povesta kaj se je dogajalo na njuni fakulteti, kjer so se pojavile
težave, zaradi spletne skupine v kateri se je spodbujalo k odprtju fakultet.
Nomi doda, da je ob veliki količini različnih informacij potrebno biti previden, da se ŠS ne jemlje
kot podpornike raznih spletnih skupin, ki povzročajo zmede.
Predsedujoča doda, da imajo tovrstni pozivi vselej pozitivne učinke kot tudi man pozitivne.
Po razpravi predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa:

SKLEP 9.
Študentski svet UM se seznani z vsebino dopisa » Javni poziv študentske skupnosti vladi
RS« in odloči, da se dopis posreduje pristojnim organom.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Seja se konča ob: 10:55
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Prorektorica za Študentska vprašanja
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