
 
 

Maribor, 21. 9. 2021  
  
 
 

ZAPISNIK  
10. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V MARIBORU,  

Z DNE 21. 9. 2021  

(S pričetkom ob 9. uri, preko Microsoft Teams) 

  
Prisotni člani ŠS UM: Nina Kotnik (PF), Klara Liza Schulz (FT), Nuša Prohart Strmčnik (FNM), 

Klavdija Kasteli (FOV), Karin Glazer (FKBV), Jurij Petek (FGPA), David Mikek (FERI), Pina Grabar 

(ŠD), Andrej Zidarič (FKKT), Nik Pušnik Bakšič (FL) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM: Pina Slaček (EPF), Karin Lešnik (FERI), Marcel Žafran (FKKT), 

Sven Rošer (FL), Mirče Milenkov (FVV), Asja Lešnik (PF), Benjamin Habinc (FZV), Nika Gregorič 

(FKBV), Tjaša Randl (FT) 

Predsedujoča: Teja Drofelnik, Prorektorica za študentska vprašanja UM.  
 
Ostali prisotni: Laura Lupše (FT), Jani Humar (FS), Tea Unger (PF), Urška Novak (FZV), Domen 

Robič (FERI), Živa Ledinek (MF), Nina Vodnik (FKBV) 

 
 
 
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. Predlog za imenovanje člana Sveta Doktorske šole UM  
6. Volitve v Študentske svete članic UM  
7. Razdelitev sredstev po dodatnem pozivu  
8. Obravnava predlogov splošnih aktov UM  
9. Predlogi za imenovanje članov komisij senata um 
 
 
 
 



AD. 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 9. REDNE SEJE ŠS UM 
 
Predsedujoča pozdravi vse navzoče na 10. redni seji ŠS UM in poda navodila, kako bo seja 
potekala.  
 
Predsedujoča vpraša po morebitnih pripombah in nato predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 

 
 

SKLEP 1 
ŠS UM potrdi dnevni red 10. 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 9. redne, 6. korespondenčne, 9. izredne in 7. 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 (Teja Drofelnik): Na seji se je obravnavalo zadevo izr. prof. dr. 

Vojinovića.  

KOMISIJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE ZADEVE UM (Nina Kotnik): 14. 9. 2021 je potekala 

7. redna seja na kateri se je obravnavalo projekt ATHENA, Politiko odprtega dostopa do 

raziskovalne infrastrukture UM ter standardno točko RIUM.  

KOMISIJE ZA MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE (Maruša Erce): Dne 14. 

9. 2021 se je v prostorih Univerze izvedla 7. redna seja Komisije za mednarodno in 

meduniverzitetno sodelovanje, na kateri so obravnavali sledeče teme: potrditev zapisnika 6. 

redne seje KMMS, poročilo o izvrševanju sklepov KMMS, predlog sklenitve sporazuma s 

Faculty of Business and Tourism, Sulkhan-Saba Orbeliani University, Gruzija, sofinanciranje 

izvedbe učnih enot za študente na izmenjavi in letno poročilo KMMS 2020/2021. 

SENAT (Klavdija Kastelic): 7. 9. 2021 je bila sklicana 6. korespondenčna seja Senata UM kjer so 

odločali o razširitvi nabora upravičenih razlogov za izjemno napredovanje v višji letnik, za 

ponavljanje letnika ali za podaljšanje statusa študenta. 

STATUTARNA KOMISIJA (Nina Kotnik): Na 11. redni seji Statutarne komisije se je razpravljalo 

o   prispelih pripombah na osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku priprave in 

zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru, 

o prispelih pripombah na osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o ocenjevanju 

pedagoškega dela in obremenitve študentov na Univerzi v Mariboru ter o prispelih pripombah 

na osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov. 

UPRAVNI ODBOR (Živa Ledinek): Z novim študijskim letom bodo začeli zopet aktivno s sejami. 

Od zadnjega poročanja so imeli razpisano 1 redno in 2 korespondenčni seji. Obravnavali so  

navodila glede vračila šolnin.   

 

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. 
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AD. 5. PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANA SVETA DOKTORSKE ŠOLE UM 

 

Predsedujoča pove, da je Študentski svet Univerze v Mariboru bil 8. septembra 2021 pozvan, 
da zaradi zaključka študija prejšnje kandidatke Sveta Doktorske šole, predlaga v imenovanje 
novega kandidata. Prispeli sta dva kandidaturi – Taja Žitek in Monika Klun.  

 

ŠS UM je v nadaljevanju za novo članico Sveta Doktorske šole izglasoval Tajo Žitek ter sprejel 
naslednji sklep:  

 

SKLEP 5 
 

ŠS UM za člana Sveta doktorske šole iz vrst študentov predlaga Tajo Žitek. 

 

Sklep soglasno sprejet. 

 
 

AD. 6. VOLITVE V ŠTUDENTSKE SVETE ČLANIC UM  
 

Predsedujoča pove, da se bližajo volitve. Lani so se volitve izvedle v elektronski obliki in bile 
zelo uspešne. Na kolegiju prodekanov za študentska vprašanja članic UM so že razpravljali, da 
so bili študentje zadovolji z izvedbo elektronskih volitev. Predsedujoča predlaga, da se letos 
promocija izvede v živo, same volitve pa so elektronske. Povpraša po mnenju navzoče.  

 

Davor Ornik (FERI) pove, da se mu zdijo elektronske volitve zelo smiselne, saj so lažje izvedljive, 
hkrati pa je tudi manj papirologije.  

Klavdija Kastelic (FOV) doda, da so na njihovi fakulteti zelo dobro sprejeli elektronsko izvedbo 
volitev. Predlaga, da bi se pri oglaševanju uporabljala tudi QR kodo.  

Mirče Milenkov (FVV) doda, da tudi sam vidi elektronske volitve kot zelo smiselne. 

 

Janja Žerak Vuk (UM) pove še nekaj napotkov glede volitev ter doda, da se kandidature 
oddajajo preko spletnega obrazca – z osebno digitalno identiteto. Paziti je potrebno v kolikor 
ima kdo več digitalnih identitet, da ne bodo napačno oddane kandidature. Prav tako naj se 
kandidate pozove, naj bodo previdni pri nalaganju prilog.  

Prorektorica za študentska vprašanja še doda, naj bodo člani in namestniki v pomoč 
prodekanom pri iskanju kandidatov.  

 

 

Predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

 
SKLEP 6 

 
Študentski svet Univerze v Mariboru odloči, da se elektronske volitve v študentske svete 

članic izvedejo z uporabo aplikacije SimplyVoting. 

 

Sklep soglasno sprejet. 
 

 



AD. 7. RAZDELITEV SREDSTEV PO DODATNEM POZIVU 

Predsedujoča pove, da je Komisija za interesne dejavnosti študentov UM 3. 9. 2021 sprejela 
sklep v katerem je ŠS UM predlagala razdelitev sredstev po Dodatnem pozivu za sofinanciranje 
ŠS članic v 2021 kot je prikazano v tabeli: KIDŠ-dodp-2021. Na dodatni poziv se je prijavilo 6 
fakultet (PF, EPF, FNM, FT, FVV, FKBV). Razdelitev sredstev je prikazana v tabeli, ki je članom 
ŠS UM ter njihovim namestnikom dostopna na portalu e-seje.  

 

Po pregledu tabele predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

 

 

SKLEP 7 
 

ŠS UM potrdi predlog Komisije za interesno dejavnost študentov glede razdelitve 
sredstev po Dodatnem pozivu za sofinanciranje ŠS članic v 2021, kot je prikazano v tabeli. 

Sklep soglasno sprejet. 

 
 

AD. 8. OBRAVNAVA PREDLOGOV SPLOŠNIH AKTOV UM 

Predsedujoča pove, da je ŠS UM bil 8. 9. 2021 pozvan, da poda soglasje k soglasje k predlogu 

Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na 

študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru ter k predlogu Sprememb in 

dopolnitev Pravilnika o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov na Univerzi 

v Mariboru. Predsedujoča pove, da sta pravilnika že bila potrjena na 11. redni seji Statutarne 

komisije, ki je potekala 8.9.2021.  

Predsedujoča zato predlaga sprejem naslednjega sklepa:  

Sklep 8.1. 

Študentski svet Univerze v Mariboru poda soglasje k predlogu Sprememb in dopolnitev 

Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve 

in druge stopnje Univerze v Mariboru ter k predlogu Sprememb in dopolnitev Pravilnika o 

ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov na Univerzi v Mariboru. 

Sklep soglasno sprejet. 
 

Predsedujoča pove, da je naslednja zadeva pod točko 8 sprejem predloga Sprememb in 
dopolnitev Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov. Predsedujoča pove, da so 
predlogi sprememb razvidni že iz samega dokumenta, ki je bil dostopen članom ter 
namestnikom članov ŠS UM. Hkrati doda, da se bistvene spremembe zgodijo pri 35. členu, 57. 
členu ter 69. členu  Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov. 

 

 



Po pregledu Pravilnika predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

 
 

Sklep 8.2. 

Študentski svet Univerze v Mariboru sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Pravilnika 

o delovanju in sestavi študentskih svetov. 

Sklep soglasno sprejet. 
 

 

AD. 9. PREDLOGI ZA IMENOVANJE ČLANOV KOMISIJ SENATA UM 

Pod točko 9 predsedujoča pove, da je sekretarka ŠS UM 16. 8. 2021 poslala mail v katerem je 

obvestila študentske predstavnike, da se zaradi poteka mandatne dobe članov komisij Senata 

Univerze v Mariboru razpisuje možnost članstva v Habilitacijski komisiji, Komisija za 

dodiplomski študij, Komisija za podiplomski študij, Komisija za znanstvenoraziskovalne 

zadeve, Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje in Komisija za ocenjevanje 

kakovosti UM. Hkrati je sekretarka v mailu na kratko predstavila komisije in študente pozvala, 

da kandidirajo ali k prijavi spodbudijo ostale študente. Obrazec za kandidaturo z vsemi 

obveznimi prilogami so študentje lahko poslali do 5. 9. 2021 do 12. ure. Predsedujoča pove, 

da je bila zadovoljna s številom prejetih kandidatur ter preda besedo Janji Žerak Vuk, da 

razloži, kako bo potekalo glasovanje kandidatov za člane komisij Senata UM.  

 
Po  izvedenem glasovanju je predsedujoča predlagala sprejem naslednjih sklepov: 

 
 

SKLEP 9.1 

ŠS UM za člane Habilitacijske komisije Senata UM predlaga Benjamina Habinca, Lauro 
Lupše, Tajo Žitek, Teo Unger, Aneja M Irgoliča, za mandatno dobo od 1. 10. 2021 do 30. 9. 

2023. 

Sklep soglasno sprejet.  

SKLEP 9.2 

ŠS UM za namestnike članov Habilitacijske komisije Senata UM predlaga Jana Jezerška, 
Mateja Rožmarina, Astrid Cep, Belmino Halvadžić in Dragano Bjelić, za mandatno dobo od 

1. 10. 2021 do 30. 9. 2023. 

 

Sklep soglasno sprejet. 
  



SKLEP 9.3 

ŠS UM za člane Komisije za dodiplomski študij Senata UM predlaga Karin Lešnik, Marka 
Gluhaka, Aneja M Irgoliča, Luko Golčmana, Roka Gorenška za mandatno dobo od 1. 10. 

2021 do 30. 9. 2023. 

Sklep soglasno sprejet. 
  

SKLEP  9.4 

ŠS UM za člane Komisije za podiplomski študij Senata UM predlaga Marka Gluhaka, Anito 
Gorenjak, Belmino Halvadžić, Jakoba Turnška in Lucijo Dežan, za mandatno dobo od 1. 10. 

2021 do 30. 9. 2023. 

Sklep soglasno sprejet. 

  

SKLEP  9.5 

ŠS UM za člane Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Senata UM 
predlaga Benjamina Habinca, Leona Abrahama, Mirčeta Milenkova, Ano Palčič in Natašo 

Marc Mahnič za mandatno dobo od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2023. 

Sklep soglasno sprejet.  

 
SKLEP 9.6 

ŠS UM za člane Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata UM predlaga Ano 
Florjančič, Dominika Škrinjarja, Ano Palčič, Lucijo Dežan in Živo Šuta za mandatno dobo od 

1. 10. 2021 do 30. 9. 2023. 

Sklep soglasno sprejet.  

 
SKLEP 9.7 

ŠS UM za člane Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze predlaga Karin Lešnik, Mateja 
Rožmarina, Jakoba Turnška, Luko Golčmana, Natašo Marc Mahnič in Belmino Halvadžić za 

mandatno dobo od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2023. 

Sklep soglasno sprejet.  
 

Seja se zaključi ob 10:30. 

 

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

Sekretarka študentskega sveta             Prorektorica za študentska vprašanja 

Univerze v Mariboru                    Univerze v Maribor 


