
 
 

Maribor, 29. 6. 2021  
  
 
 

ZAPISNIK  
9. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V MARIBORU,  

Z DNE 29. 6. 2021  

(S pričetkom ob 9. uri, Dvorana Vladimirja Bračiča) 

  
Prisotni člani ŠS UM: Nina Kotnik (PF), David Mikek (FERI), Karin Glazer (FKBV), Jan Jezeršek 

(MF), Janja Orovič (EPF), Blaž Kalšek (FS), Jurij Petek (FGPA), Nejc Kotnik (FVV), Tjaša Čadej 

(FF), Nuša Prohart Strmčnik (FNM), Klara Liza Schulz (FT) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM: Karin Lešnik (FERI), Nika Gregorič (FKBV), Pina Slaček (EPF), 

Asja Lešnik (PF), Benjamin Habinc (FZV), Mo Lipovec (FNM), Sven Rošer (FL) 

Predsedujoča: Teja Drofelnik, Prorektorica za študentska vprašanja UM.  
 
Ostali prisotni: Domen Robič (FERI), Primož Šajher (UM), Laura Lupše (FT), Živa Doberšek 

(FGPA), Urška Novak (FZV), Tea Unger (PF), Davor Ornik (FERI), Marko Gluhak (FERI), Nomi 

Hrast (EPF), Robert Presker (UM) 

 
 
 
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. Imenovanje članov Komisije za človeške vire UM 

6. Podaja predlogov za člane volilne komisije 

7. Imenovanje člana Komisije za inkluzijo študentov s posebnimi potrebami 

7. Rebalans 

8. Habilitacije  

9. Predlogi in pobude 

10. Razno 
 



AD. 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 9. REDNE SEJE ŠS UM 
 
Predsedujoča pozdravi vse navzoče na 9. redni seji ŠS UM, ki poteka na Univerzi v Mariboru. 
Zaradi obsežnega dnevnega redna in obravnave dveh habilitacij predsedujoča predlaga 
spremembo dnevnega reda, tako, da se točko razno in točko pobude in predlogi obravnava 
pred točko 8. habilitacije. Predsedujoča nato poda navodila, kako bo seja potekala.  
 
Predsedujoča vpraša po morebitnih pripombah in nato predlaga sprejetje naslednjega sklepa:  
 

 
 

SKLEP 1. 
ŠS UM potrdi dnevni red 9. 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 8. redne seje ŠS UM, 8. izredne seje ŠS UM in 5. korespondenčne 

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 (Benjamin Habinc): Dne 23. 6. 2021 je potekala 19. redna seja 

Habilitacijske komisije preko spletnega orodja MS Teams. Dnevni red je vseboval 5. točk. Na 

zapisnik 18. redne seje ni bilo pripomb. Točka 2. se je navezovala na pregled neizvršenih 

sklepov. Pri točki 3. je ena izmed članic na Habilitacijsko komisijo podala vprašanje glede 

skrajšanega delovnega časa zaposlenega (delna invalidska upokojitev). Obravnavali so tudi 

predloge za izvolitve visokošolskih učiteljev: 

· Zaslužni profesor – prof. dr. Rebolj, 

· 1. predlog za red. prof. – FE 

· 4.predlogi za izr. prof. – FNM, FVV, FKBV in FL 

· 6. predlogov za doc. – FS, MF, FKKT, FERI, MF in FKBV 

· 5. predlogov za asist. – MF, FNM, FE, FERI in PEF 

 

KOMISIJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE ZADEVE UM (Nina Kotnik): na 6. redni seji Komisije 

za znanstvenoraziskovalne zadeve UM, ki je potekala 8. 6. 2021 se je poleg potrditve zapisnika 

5. redne seje Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata Univerze v Mariboru z dne 

11. 5. 2021 obravnavalo standardno točko Izvajanje projekta Nadgradnja nacionalnih 

raziskovalnih infrastruktur (RIUM). Pod točko razno se je komisija seznanila z zamikom 

predvidenega datuma objav javnih razpisov in oddajo vlog v okviru programa Širitev 

sodelovanja in spodbujanje odličnosti v letih 2021 in 2022, s pripravo na Znanstveni slam v 

okviru projekta Evropske noči raziskovalcev 2021 z akronimom ZATE in s tem povezano 

aktivnostjo usposabljanja trenerjev in multiplikatorjev poljudne komunikacije znanosti in o 

znanosti, pri čemer se raziskovalke in raziskovalce članic vseh kariernih stopenj, vključno z 

mladimi raziskovalci Univerze v Mariboru, spodbudi k prijavi za sodelovanje na Znanstvenem 

slamu. 

 

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI (Matej Rožmarin): Na 9. redni seji Komisije za 

ocenjevanje kakovosti z dne 17. junij 2021 je predsednik komisije najprej na kratko predstavil 

in predlagal v potrditev zapisnik in pregled uresničenih sklepov 8. redne seje Komisije za 

ocenjevanje kakovosti, nato pa je sledila kratka razprava glede postopka ponovne akreditacije 

Univerze v Mariboru in analiza samoevalvacijskih poročil članic Univerze v Mariboru za 

študijsko leto 2019/2020. Nato je bilo članom komisije predstavljeno poročilo o izvedbi 

notranje programske evalvacije študijskih programov Germanistika Filozofske fakultete ter 

poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Zgodovina Filozofske 

fakultete ter zadan načrt izvedbe programskih evalvacij študijskih programov Univerze v 

Mariboru v letu 2022. Sledile so še informacije o dejavnosti Nacionalne agencije Republike 

Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in poročilo Delovne skupine za pripravo politike 



spremljanja rezultatov razvrščanja Univerze v Mariboru v mednarodnih lestvicah. Na koncu je 

svoje poročilo o delu predstavila še prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze 

v Mariboru.  

 

KOMISIJA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ (Marko Gluhak): Na 16. redni seji Komisije za podiplomske 

zadeve so obravnavali sledeče tematike: potrditev načrta za neodvisno notranjo evalvacijo 

določenih študijskih programov, pregled poročila Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 

šport glede izvedbe študijske dejavnosti za obdobje 2017-2020 in potrditev doktorskih tem. 

Pod točko razno je bil pregledan predlog sklepa o vračilu šolnin.   

 

KOMISIJA ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ (Nina Brezočnik): Dne 15. 6. 2021 je potekala 12. redna 

seja Komisije za dodiplomski študij UM. Po potrditvi dnevnega reda in zapisnika 11. redne seje 

Komisije za dodiplomski študij UM so obravnavali vpisne pogoje na UN študijskih programih 

1. stopnje v skladu z 38. členom ZVIS. Pod tretjo točko so se pogovarjali o spremembah in 

dopolnitvah študijskih programov na FF UM, FKBV UM, FL UM, MF UM in PAI PEF UM. Pod 

četrto točko so obravnavali spremembe in dopolnitve Pravilnika o ocenjevanju pedagoškega 

dela in obremenitve študentov na UM. Govorili so tudi o poročilo MIZŠ glede izvedbe študijske 

dejavnosti v obdobju 2017-2020. Pod točko razno so obravnavali dopolnitev Načrta 

izobraževalne dejavnosti za obdobje 2021-2024 in anketo Izkušnje s študijem na daljavo v 

izrednih razmerah v študijskem letu 2020/21.  

  

SENAT (Klavdija Kastelic): Na 21. redni seji Senata UM, ki je potekala 22. 6. 2021 so obravnavali 

in se seznanili z pisanji mag. Igorja Đukanovića v katerih slednji rektorja UM, prof. dr. Zdravka 

Kačiča, obtožuje kršitve avtorskih pravic in akademske nepoštenosti. Senat UM je na podlagi 

opravljene obravnave in razprave o vprašanju kršitve avtorskih pravic in akademske 

nepoštenosti prof. dr. Zdravka Kačiča ugotovil, da v zvezi z objavo univerzitetnega učbenika, 

ni podlage za uvedbo morebitnih postopkov v povezavi z vprašanjem kršitve avtorskih pravic 

in akademske nepoštenosti. Senat UM se je seznanil in potrdil Terminski plan sej Senata UM 

in stalnih komisij Senata UM v študijskem letu 2021/2022. Potrdili so predloge poletne šole 

FOV  in FGPA. Senat UM je potrdil tudi Akcijski načrt enakosti spolov UM za obdobje 2021-

2025. Gre za prvi načrt enakosti spolov na UM. Z akcijskim načrtom se UM zavezuje k 

pospeševanju enakih možnosti in k boju zoper diskriminacijo na vseh področjih dela v celotni 

akademski skupnosti, ne glede na spol, spolno usmerjenost ali spolno identiteto vključenih. 

Ostale točke so potekale klasično.  

 

STATUTARNA KOMISIJA (Davor Ornik): Na 10. redni seja, ki je potekala 22. 6. 2021 se je 

obravnavalo Kodeks etičnega ravnanja, ki je bil sprejet pretežno v obliki, ki je bila predlagana. 

Diskusija se je razvila predvsem pri svobodi izražanja. Nadalje se je obravnavalo Pravilnik o 

preverjanju in ocenjevanju znanja UM, ki je bil deležen precejšnjih sprememb. Statutarna 

komisija se je predčasno prekinila, zaradi seje Senata UM.   



UPRAVNI ODBOR (Teja Drofelnik): Ker poročevalke ni bilo na seji, predsedujoča na kratko 

povzame dogajanje z zadnje seje. Obravnavalo se je cenik in stroške vpisnin. Prav tako se je 

obravnavalo tudi predlog Paketa plus s Fakultete za turizem UM, ki ni bil potrjen.  

 

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. PODAJA PREDLOGOV ZA ČLANE KOMISIJE ZA ČLOVEŠKE VIRE UM 
 

Predsedujoča pove, da je ŠS bil pozvan da predlagate dva člana prenovljene Komisije za 

človeške vire UM, ki bo nadomestila Komisijo za človeške vire v raziskovanju. Sekretarka je 23. 

6. 2021 pozvala študente k oddaji kandidatur. Do poteka roka sta prispeli dve kandidaturi, ki 

sta objavljeni pod točko 5. na e-seje. Predsedujoča odpre razpravo in nadalje predlaga sprejem 

naslednjega sklepa:  

SKLEP 5. 

ŠS UM za člana Komisije za človeške vire UM predlaga Jana Jezerška in Astrid Cep. 

Sklep je bil sprejet z 1 glasom VZDRŽAN in 13 glasov ZA.   

 

 

AD. 6. PODAJA PREDLOGA ZA ČLANE VOLILNE KOMISIJE UNIVERZE ZA VOLITVE 
ŠTUDENTOV 
 

Predsedujoča pod točko 6. pove, da je skladno z določili 287. člena Statuta Univerze v 

Mariboru, 11. člena Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov in zaradi prenehanja 

mandata dosedanjih članov Volilne komisije univerze za volitve študentov izdal rektor 

Univerze v Mariboru poziv za podajo predlogov za člane Volilne komisije univerze za volitve 

študentov Univerze v Mariboru. Volilna komisija univerze za volitve študentov je sestavljena 

iz petih študentov in dveh strokovnih sodelavcev rektorata UM. Predsednik komisije je 

študent. Člane iz vrst študentov imenuje rektor na predlog študentskega sveta univerze ali 

študentskih svetov članic oziroma druge članice ali 20-tih študentov, Mandatna doba članov 

študentov Volilne komisije univerze za volitve študentov je 2 leti. Naloge Volilne komisije 

univerze za volitve študentov so: skrb za pravilen in zakonit potek volitev v skladu s Statutom 

UM, Pravilnikom in splošnimi akti univerze; imenovanje študentske volilne komisije in volilnih 



odborov na članicah; obravnava in odločanje o pritožbah na ll. stopnji; izdaja obveznih navodil 

in drugih aktov o ureditvi kandidiranja, volilnega reda in izvedbi volilne kampanje za volitve v 

študentske svete in opravljanje drugih nalog, skladno z določili Pravilnika in sklepa o razpisu 

volitev, ki ga izda prorektor za študentska vprašanja.   

Predsedujoča nadalje pove, da predloge kandidatov za predsednika oz. za člana Volilne 

komisije univerze za volitve študentov lahko posredujejo: Študentski svet univerze, študentski 

sveti članic oziroma druge članice ali 20 študentov. 

Po posvetovanju s študenti predsedujoča predlaga, da se za predsednico omenjene komisije 

imenuje Špelo Beranič ter za člane Astrid Cep, Agato Cep, Živo Šuto in Tomaža Jelenka.  

 

Predsedujoča predlaga sprejem naslednjih sklepov:  

 

SKLEP 6.1. 

ŠS UM rektorju UM predlaga imenovanje Volilne komisije univerze za volitve študentov 

Univerze v Mariboru v naslednji sestavi: Špelo Beranič kot predsednico ter Astrid Cep, 

Agato Cep, Živo Šuto in Tomaža Jelenka kot člane.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP 6.2. 

ŠS UM potrdi urno postavko za plačilo študentske volilne komisije UM v višini 6€/h (bruto 

1) za predsednika in 5,89€/h (bruto 1) za člane, pri čemer se plača priprava volilnega 

gradiva in izvedba volitev skladno s pristojnostmi po Pravilniku o delovanju in sestavi 

študentskih svetov. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD. 7.  IMENOVANJE ČLANA DELOVNE SKUPINE ZA INKLUZIJO ŠTUDENTOV S POSEBNIMI 
POTREBAMI 

Predsedujoča pod naslednjo točko pove, da se je o oblikovanju Delovne skupine za inkluzijo 

študentov s posebnimi potrebami že govorilo na seji ŠS UM, ko je ŠS kot članico skupine s 

strani študentov predlagal Laro Šimon. Zaradi obsežnega delovanja je s strani Delovne skupine 

prišel poziv, da se imenuje v Delovno skupino še študenta, ki ima statut študenta s posebnimi 

potrebami, saj bo lahko dosti doprinesel skupini. Predsedujoča zato predlaga sprejem 

naslednjega sklepa:  

 



SKLEP 7. 

ŠS UM imenuje Matevža Jarca za člana Delovne skupine za inkluzijo študentov s posebnimi 

potrebami. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD. 8. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ŠS UM 2021  
  

Predsedujoča seznani navzoče, da je potrebno zaradi epidemije, ki je zopet porušila načrte 
glede izvedbe nekaterih projektov ŠS UM, potrditi rebalans finančnega načrta ŠS UM 2021. 
Pove, da ni nekih bistvenih sprememb, vendar pa je potrebno denar, ki je bil predviden za 
rafting in ligo prerazporediti. Rebalans je naložen na e-seje. Predsedujoča vodi navzoče skozi 
rebalans in pojasni spremembe (izvedli se bodo jezikovni tečaji, tečaji programske opreme, 
krvodajalska akcija, dan boja proti aidsu, zbiranje igrač, tečaj mehkih veščin... Postavka za 
promocijo se je povečala, saj se predvideva priprava brošure...).  Nadalje pove, da bo v 
naslednjih tednih posredovan dodatni poziv za sofinanciranje izvajanja programa interesnih 
dejavnosti študentskih svetov članic v letu 2021.  

 

Predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa:  

 

 
SKLEP 8. 

ŠS UM potrdi rebalans Finančnega načrta 2021. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD. 9. RAZNO 

Pod točko razno predsedujoča pove, da mora najprej ŠS sprejeti predloge pravnih aktov, ki jih 
je predhodno ŠS že obravnaval. Nadalje pa se bo pridružil gospod Pauko, ki bo predstavil Cenik 
Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja za študijsko leto 2021/2022.  

Glede sprejema predlogov aktov predsedujoča pove, da je ŠS akte obravnaval na prejšnjih 
sejah, ko je ŠS bila dana tudi možnost dodatnih predlogov k Pravnim aktom. Nadalje so bili akti 
obravnavani na Statutarni komisiji, o čemer je navzoče pod točko 4. že seznanil Davor Ornik 
(FERI). Predsedujoča prebere za katere pravilnike gre in pove, da so to končne oblike na katere 
ni več možnosti dajanja pripomb. Pove, da je gradivo bilo naloženo na portalu e-seje, zato so 
študenti imeli možnost predhodne seznanitve.  

Predsedujoča predlaga sprejem naslednjih sklepov:  



SKLEP 9.1. 

ŠS UM sprejme predlog Kodeksa etičnega ravnanja Univerze v Mariboru. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP 9.2. 

ŠS UM sprejme predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju 
znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP 9.3. 

ŠS UM sprejme predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o doktorskem študiju na 
Univerzi v Mariboru št. 012/2018/1. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Nadalje pod točko razno predsedujoča pove, da bi gospod Pauko kot vsako leto moral 
predstaviti Cenik Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja za študijsko leto 2021/2022. 
Ker gospod Pauko ni bil navzoč na seji, predsedujoča vodi navzoče skozi dokument, ki je bil 
objavljen na portalu e-seje.   
 
Predsedujoča nato predlaga sprejem naslednjega sklepa:  
 

 
SKLEP 10. 

Študentski svet UM soglaša s programom obštudijskih dejavnosti v Univerzitetnem 
športnem centru Leona Štuklja v študijskem letu 2021/2022 in s cenikom Univerzitetnega 

športnega centra Leona Štuklja za študijsko leto 2021/2022. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Po sprejemu sklepa na sejo pride gospod Pauko, ki je zamudil, zaradi osebnih razlogov in se 
zahvali študentom za sprejem sklepa.  

 

AD. 10. PREDLOGI IN POBUDE 

Pod slednjo točko imajo navzoči možnost podati predloge in pobude. Nomi Hrast (EPF) pove, 



da se je nanjo obrnilo nekaj tujih študentov glede vprašanja dostopanja do dokumentov, ki 
vsebujejo informacije o tem, katere dokumente tuji študenti iz določene države potrebujejo 
za študij pri nas, saj je trenutno težava, ker niso omenjeni dokumenti v tujem jeziku. 
Predsedujoča odgovori, da se bo glede omenjene zadeve obrnila na službo za izobraževanje.  

Nadalje Laura Lupše (FT) predlaga, da bi se Pravilnik o sestavi in delovanju ŠS ter ostali akti, ki 
se neposredno tičejo študentov objavljali tudi na spletni strani ŠS UM. Trenutno so vsi 
pravilniki dostopni na spletni strani UM, vendar bi iz organizacijskih vidikov bilo primerno, da 
je to objavljeno tudi na spletni strani ŠS. Predsedujoča se strinja s podanim predlogom in 
pozove Domna Robiča, da to uredi.  

 
 

AD. 11. HABILITACIJA 

Predsedujoča pove, da prehajamo na točko, ki jo je potrebno zapreti za javnost. Zahvali se 
vsem ostalim, ki so bili prisotni na seji in predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

 

SKLEP 11. 

ŠS UM sklene, da se obravnava 11. točke dnevnega reda 9. redne seje ŠS UM zapre za 
javnost. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Seja se konča ob 11:40.  

 

 

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

Sekretarka študentskega sveta             Prorektorica za študentska vprašanja 

Univerze v Mariboru                    Univerze v Maribor 
 


