
  
 

 
Maribor, 24. 08. 2021  

 

 
 

ZAPISNIK 

9. izredne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 
z dne 24. 8. 2021 

(v okolju MS Teams s pričetkom ob 9. uri) 

 
 
 

Prisotni člani ŠS UM: Nina Kotnik (PF), Klavdija Kastelic (FOV), Blaž Kalšek (FS), Jurij Petek 
(FGPA), Klara Liza Schulz (FT), Andrej Zidarič (FKKT), Janja Orovič (EPF), Tjaša Čadej (FF), Jan 
Jezeršek (MF) 
 
Prisotni nadomestni člani ŠS UM: Vladimir Todorović (FOV), Asja Lešnik (PF), Karin Lešnik 
(FERI), Marcel Žafran (FKKT), Mo Lipovec (FNM) 

Predsedujoča: Teja Drofelnik, Prorektorica za študentska vprašanja UM.  

Ostali prisotni: Luka Oblak (MF), Lara Šimon (PEF), Melani Potrč (FNM), Tea Unger (PF), 
Klemen Srpčič (FE), Primož Šajher (UM), Jani Humar (FS), Nomi Hrast (EPF), Davor Ornik 
(FERI) 
 
 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 8. izredne seje ŠS UM 
2. Podaja predlogov za imenovanje članov in namestnikov članov Statutarne komisije UM 

iz vrst študentov 
3. Razno 

 
 
 
AD 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 9. IZREDNE SEJE ŠS UM   
Predsedujoča uvodoma pozdravi vse navzoče in poda navodila, kako bo potekala 9. izredna 
seja. Povpraša po pripombah zoper predvideni dnevni red.   
 



Ker pripomb ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega sklepa:  
 

 
SKLEP 1 

Študentski svet UM potrdi dnevni red 9. izredne seje ŠS UM. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD 2. PODAJA PREDLOGOV ZA IMENOVANJE ČLANOV IN NAMESTNIKOV ČLANOV 

STATUTARNE KOMISIJE UM IZ VRST ŠTUDENTOV 

Predsedujoča pove, da je dosedanjim članom in namestnikom članov Statutarne komisije 

Univerze v Mariboru iz vrst študentov potekel mandat z dnem 23. 6. 2021, zato je bil ŠS UM 

pozvan, da na naslednji seji Študentskega sveta UM predlagamo 5 novih članov in 5 novih 

namestnikov članov Statutarne komisije UM iz vrst študentov. Novoimenovani člani in 

namestniki članov bodo imenovani za mandatno dobo dveh let tj. 23. 6. 2023.  

Predsedujoča pove, da je sekretarka 30. 7. 2021 študentom poslala mail, v katerem je obvestila 

o možnosti kandidiranja. Vsi, ki so bili zainteresirani so morali oddati kandidaturo do nedelje, 

15. 8. 2021. Predsedujoča pove, da je bilo potrebnega kar nekaj motiviranja študentov za 

kandidiranje. Navzočim pove, da so kandidature dostopne na e-seje in povpraša v kolikor je 

pri tej točki predlog za razpravo. Doda, da se zaradi praktičnega vidika imenujejo dvojice.   

Glede na prejete kandidature se predlaga naslednji sklep: 

 

SKLEP 2 

ŠS UM v Statutarno komisijo UM predlaga: na mesto člana Karin Lešnik in kot njeno 

namestnico Nino Kotnik, na mesto člana Marka Gluhaka in kot njegovega namestnika 

Benjamina Habinca, na mesto člana Leona Abrahama in kot njegovo namestnico Mojco 

Remic, na mesto člana Mateja Rožmarina in kot njegovega namestnika Stanka Kramerja, 

ter na mesto člana Urško Grubač Kaučič in kot njeno namestnico Dragano Bjelić. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 3. RAZNO 

Pod točko razno predsedujoča naprej seznani študente s projektom mednarodne razsežnosti 

– ATHENA – evropsko združenje univerz. Predsedujoča pove, da gre za dokaj nov projekt, zato 

je trenutno v fazi oblikovanja delovnih skupin. V sam projekt bosta vključena tudi dva študenta 

iz UM, saj se oblikuje študentski odbor, ki ga sestavljata po en član in njegov namestnik iz 

partnerske univerze. Predsedujoča pove, da sama že nekaj časa sodeluje pri tem projektu in 

bi rada tudi nadaljevala, zato predlaga, da se imenuje njo za članico in zaradi praktičnega vidika 



sekretarko za njeno namestnico. Ker so se navzoči strinjali je predsedujoča predlagala 

naslednji sklep:  

SKLEP 3.1. 

Študentski svet Unverze v Mariboru v Študentski odbor projekta ATHENA (Athena student 

board) imenuje Tejo Drofelnik kot članico in Nino Kotnik kot namestnico članice. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Nadalje predsedujoča pozove študente h kandidiranje v komisije Senata UM ter poda nekaj 

informacij glede Izobraževalno motivacijskega vikenda 2021.  

Predsedujoča se nato dotakne še aktualne tematike glede navodila Vlade RS, da je potrebno 

izpolnjevati pogoje PCT. Predsedujoča pove, da zaenkrat še ni jasno, če bo za študente 

predvideno brezplačno testiranje, zato predlaga, da bi bilo smiselno sprejeti sklep in nasloviti 

Vlado RS.  

Melani Potrč (FNM) doda, da se bi ji zdelo smiselno, da bi bila študentom podana možnost 

samotestiranja. Predsedujoča pove, da sama v tem ne vidi težave, vendar je to v rokah države. 

Poudari, da je treba študente pozvati naj bodo strpni, saj bo potrebno sprejemati kompromise, 

če se bomo želeli vrniti na fakultete.  

Predsedujoča nato predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

SKLEP 3.2. 

Študentski svet Univerze v Mariboru poziva Vlado Republike Slovenije ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, da za študente, ki morajo za vstop v izobraževalne 

ustanove izkazati pogoj PCT, omogoči brezplačno testiranje. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Za konec Lara Šimon (PEF) opomni študente na e-pošto, ki so jo dobili. Doda, da njihova 

delovna skupina aktivno deluje. 

 

Predsedujoča se vsem zahvali za prisotnost na seji. 

Seja se konča ob 9.58. 

 

 

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

Sekretarka Študentskega sveta                                    Prorektorica za študentska vprašanja 

Univerze v Mariboru                                                                                           Univerze v Mariboru 


