
 

Maribor, 18. 11. 2021  

 

 

 

ZAPISNIK 

11. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 

z dne 20. 10. 2021 

(s pričetkom ob 13. uri v dvorani Frana Miklošiča  

na Univerzi v Mariboru) 

 

Prisotni člani ŠS UM: David Mikek (FERI), Jan Jezeršek (MF), Nina Kotnik (PF), Nik Pušnik Bakšič (FL), 

Klara Liza Schulz (FT) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM: Karin Lešnik (FERI), Marcel Žafran (FKKT), Benjamin Habinc (FZV) 

Klavdija Kastelic (FOV), Mo Lipovec (FNM),  

Predsedujoča: Teja Drofelnik, Prorektorica za študentska vprašanja UM.  

Ostali prisotni: Robert Presker (UM), Janja Žerak Vuk (UM), Laura Lupše (FT), Domen Robič (FERI), 

Jakob Turnšek (FS), Davor Ornik (FERI), Luka Golčman (FERI), Luka Strajnar (MF), Agnes Kojc (FF) 

 

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. Terminski plan 

6. Predlogi za imenovanje člana Komisije za etiko UM 

7. Predlog za imenovanje člana Doktorske šole UM 

8. Rebalans 

9. Koordinatorji za šport 

10. Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru 

11. Razno 
 



AD 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 11. REDNE SEJE ŠS UM   

Predsedujoča uvodoma pozdravi vse navzoče in poda navodila, kako bo potekala 11. redna 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 11. redne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD 2. POTRDITEV ZAPISNIKOV 

Študentom je že predhodno bil dostopen zapisnik 10. redne seje ŠS UM na e-seje. Predsedujoča 

povpraša po morebitnih pripombah zopet objavljeni zapisnik. Ker pripomb ni bilo, predsedujoča 

predlaga sprejem naslednjega sklepa:  

SKLEP 2 

ŠS UM potrdi zapisnik 10. 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. 

HABILITACIJSKA KOMISIJA (Matej Rožmarin): Seja je potekala dne 13.10.2021 s pričetkom ob 13:00 uri. 

Na seji so se najprej seznanili z zapisnikom 20. redne seje Habilitacijske komisije Senata Univerze v 

Mariboru z dne 15. 9. 2021, nato pa je sledil še pregled neizvršenih sklepov.  Komisija je obravnavala 2 

predloga za izvolitev v habilitacijski naziv redni profesor, 6 predlogov za izvolitev v habilitacijski naziv 

izredni profesor, 10 predlogov za izvolitev v habilitacijski naziv docent (1. predlog je bil umaknjen), 1 



predlog za izvolitev v habilitacijski naziv predavatelj, 7 predlogov za izvolitev v naziv asistent in 1 

predlog za izvolitev v habilitacijski naziv strokovni sodelavec.  

Na seji je bilo poudarjeno (zaradi sporne vloge enega izmed vlagateljev) da je potrebno dosledno 

spoštovati vrsti red izvolitev v naziv, saj to pomeni ne samo postopno zorenje akademske in 

strokovne usposobljenosti kandidatov, temveč tudi njihove osebnosti.  

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI (Matej Rožmarin): Seja je potekala dne četrtek, 7. oktobra 

2021 s pričetkom ob 13.15 uri. Predsedujoči komisiji, prof. dr. Marko Marhl je najprej članom dal v 

potrditev zapisnik in pregled uresničenih sklepov iz 9. redne seje. Nato je nove člane komisije pozval h 

kratki predstavitvi, da so se tudi vsi ostali člani komisije lahko seznanili z dopolnjeno sestavo.  Sledila 

je analiza postopka ponovne akreditacije Univerze v Mariboru ter potrditev terminskega načrta sej in 

načrta dela Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze v letu 2021/2022. Poročevalci s strani Fakultete 

za elektrotehniko, računalništvo in informatiko so komisijo nadalje seznanili o poteku izvedbe notranje 

programske evalvacije študijskih programov, ter enako tudi s strani poročevalcev glede notranje 

programske evalvacije študijskih programov Fakultete za zdravstvene vede. Sledila je še predstavitev 

in poročilo o delu s strani Prorektorice za kakovost kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru.  V 

nadaljevanju seje je sledilo še informiranje članov komisije o dejavnosti Nacionalne agencije Republike 

Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 

KOMISIJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE ZADEVE UM (Živa Šuta): Skladno z dnevnim redom so - 

potrdili zapisnike iz prejšnje seje, ki je bila nesklepčna (6. redne seje z dne 8.6.2021 in 1. 

korespondenčne seje z dne 21.9.2021) in se seznanili s terminskim planom komisije za letošnje 

študijsko leto. Nato jim je gospod Stojan Sorčan predstavil projekte Obzorje Evropa, MSCA, COFUND 

2021. Poudaril je, da Univerza v Mariboru sicer redno sodeluje v teh projektih, a so predlogi velikorat 

zavrnjeni zaradi pomanjkanja intedisciplinarosti in pomoči vseh kolegov na matični instituciji 

raziskovalca (morali bi se vsi na matični instituciji povezati, ne le finančno, ampak tudi intelektualno- 

to delajo v tujini in so bolj uspešni kot v Sloveniji). Na (ne)uspešnost slovenskih prijav kaže tudi rezultati 

Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2021. Pri tem so dopolnili sklep, in 

sicer tako da se o problemih in slabi statistiki pogovorijo na sejah raziskovalnih komisij na članicah UM, 

ter se kasneje o tem poroča na novembrski seji. Na koncu so se seznanili z Izvajanjem projekta 

Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM. 

KOMISIJA ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ (Luka Golčman): Dne 19.10.2021 je potekala 14. redna seja 

Komisije za dodiplomski študij Senata UM. Na seji so obravnavali 7 točk dnevnega reda. Začeli so s 

potrditvijo dnevnega reda in zapisnika 13. redne seje. Komisija se je nato seznanila s spremembami 

študijskih programov na FERI UM, FL UM, FNM UM in FOV UM ter Senatu UM podala pozitivno mnenje 

za vse predlagane spremembe. Pod tretjo točko je sledil pregled in sprejem poročila o delu KDŠ UM za 

študijsko leto 2020/2021. Nadaljnje se je komisija seznanila tudi s predlogi članic za nadgradnjo sistema 

AIPS, ter razlogi za sprejem in zavrnitev določenih predlogov. Obravnavali so tudi spremembe in 

dopolnitve Načrta izobraževalne dejavnosti 2021–2024, za konec pa smo se seznanili še z novostmi in 

aktivnostmi glede študentov s posebnimi potrebami UM. Pod točko razno se diskusija ni razvila, le 

predsednica je odgovorila na nekaj vprašanj članov komisije. 

KOMISIJA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ (Lucija Dežan): Komisija je potrdila spremembe študijskih 

programov na naslednjih članicah: FERI, FF, FGPA, FKKT, FOV, FZV, PF. Gre za ukinitve ali preimenovanja 

učnih enot, nove programe, spremembe nosilcev ter vsebinske spremembe učnih enot. Člani komisije 

so se seznanili s poročilom o delu KPŠ in SDŠ (Svet doktorske šole). 

 



Komisija je podala pozitivno mnenje k spremembam in dopolnitvam Načrta za izobraževalne dejavnosti 

(glej tabelo spodaj). Pripravljena je tudi razpredelnica z vpisnimi mesti na UM za dodiplomski in 

podiplomski študij. V času trajanja seje je prišla informacija, da je rektor že podpisal razpis z ustreznimi 

vpisnimi mesti, ki bo posredovan članicam. 

  

Vse predlagane doktorske teme so bile potrjene, vendar bo pri nekaterih potrebno še dopolnjevanje, 

vendar ne v tolikšnem obsegu, da bi bile zavrnjene ali vrnjene v presojo svetu doktorske šole. 

 

SENAT (Klavdija Kastelic): 23. redna seja Senata Univerze v MB je potekala klasično, potrdili so predlog 

sporazuma o sodelovanju s Faculty of Business and Tourism, Sulkhan-Saba Obreliani University, 

Gruzija. Sprejeli so spremembe in dopolnitve različnih pravilnikov. Seznanili so se z vlogo za akreditacijo 

novih študijskih programov. Sprejeli so tudi spremembe vpisnih pogojev na univerzitetnih študijskih 

programov 1. zbor. Na seji so se seznanili s Poročilom o izvedbi pedagoškega procesa in ocenjevanja 

znanja na daljavo v študijskem letu 2020/21. Sledile so potrditve doktorskih tem, soglasja k izvolitvi in 

izvolitev. Imenovali so tudi člane (iz vrst študentov) v komisije Senata UM. 

Potekala je tudi 7. korespondenčna seja, kjer je bila osrednja tema Interventni ukrepi za nemoteno 

izvedbo pedagoškega procesa v študijskem letu 2021/22. Zaradi negotove epidemiološke slike ter 

samo v primeru morebitnega zaostrovanja pogojev ter varovalnih ukrepov Vlade RS bomo pedagoško 

dejavnost znova prenesli na daljavo (samo v primeru zaostrovanja ukrepov Vlade RS ali morebitne 

razglasitve epidemije in zapiranja visokošolskih zavodov za izvedbo pedagoškega procesa v živo). 

Interventni ukrepi pa veljajo le za študijsko leto 2021/22. 

 

UPRAVNI ODBOR (Teja Drofelnik): na seji Upravnega odbora je za študente bilo relevantno 

razpravljanje o Pravilniku o sestavi in delovanju ŠS – spremembe glede konstituiranja in spremembe 

glede poteka mandata. Odprla se je diskusija, da pravilnik še vedno ne daje možnosti kandidirati v ŠS 

ŠD študentom, ki živijo v ŠD, ampak ne obiskujejo fakultete UM. Skladno s tem predsedujoča predlaga, 

da bi sprejeli sklep, da se ŠS ŠD pozove, da poda stališče glede obravnavane težave. 

 

 



Predsedujoča se zahvali poročevalcem in predlaga sprejem naslednjih sklepov: 

 

SKLEP 4.1. 

ŠS UM se seznani s poročili s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP 4.2. 

ŠS UM poziva ŠSSŠD, da obravnava in poda stališče glede uresničevanja volilne pravice stanovalcev 

Študentskih domov UM, ki niso študenti UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD. 5. TERMINSKI PLAN 

Študentje so že pred sejo imeli možnost pregleda predvidenega terminskega plana sej 

Študentskega sveta UM. Predsedujoča k pregledu terminskega plana doda, da so zaradi 

prilagoditve vsem določene različne ure sej ŠS UM.   

Predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

 SKLEP 5 

ŠS UM potrdi terminski plan sej ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD. 6. PREDLOGI ZA IMENOVANJE ČLANA KOMISIJE ZA ETIKO UM 

Pod točko 6 predsedujoča pove, da je Kodeks etičnega ravnanja UM Študentski svet že obravnaval 

na seji. Z željo po uresničevanju točk tega kodeksa je predvideno imenovanje etične komisije, 

katere član bo tudi študentski predstavnik. Predsedujoča pove, da je Tea Unger že izrazila željo, da 

bi pri tem sodelovala, zato predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa:   

 

SKLEP 6 

ŠS UM predlaga Teo Unger za članico Komisije za etiko UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 



AD. 7. PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANA SVETA DOKTORSKE ŠOLE UM 

Predsedujoča pove, da je Študentski svet Univerze v Mariboru bil 11. oktobra 2021 pozvan, da 

zaradi odstopa Marcela Toplerja s funkcije člana Sveta Doktorske šole, predlaga v imenovanje 

novega kandidata za člana Sveta Doktorske šole.  Zanimanje je izrazila Monika Klun, zato 

predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa:  

 

SKLEP 7 

ŠS UM za člana Sveta doktorske šole iz vrst študentov predlaga Monika Klun. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD. 8. REBALANS 

Predsedujoča pod točko 8 pove, da je ponovno potreben sprejem rebalansa finančnega načrta, saj 

je ostalo precej sredstev, ki so bila predvidena pri sofinanciranju članic na dodatnem pozivu. 

Predsedujoča predstavi rebalans ter predvidene projekte do konca leta 2021.  

Predsedujoča povpraša po razpravi ter predlaga sprejem naslednjega sklepa:  

 

SKLEP 8 

ŠS UM potrdi rebalans Finančnega načrta 2021. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD. 9. KOORDINATORJI ZA ŠPORT 

Predsedujoča  pove, da je dosedanjemu koordinatorju za šport potekel status, zato je le-ta 

predlagal svojega naslednika Jakoba Turnška, katerega mandat se bo vezal na mandat ŠS UM.  

Preda besedo Jakobu, ki se predstavi ter zahvali za zaupanje ob predaji te funkcije. Na kratko 

predstavi dogajanje v teku. Pove, da se je že pripravilo glede prijavnic, sodnikov, sponzorjev itd. 

Hkrati opomni, da je konec roka za prijavo 29.10 zato pozove, da se še pozove študente k prijavi. 

Povpraša, če je še kakšno vprašanje glede lige. Ker vprašanj ni bilo, predsedujoča nadaljuje, ter 

pozove prodekane, da koordinatorjem na članicah pomagajo pri oblikovanju ekip. Hkrati 

predsedujoča doda, da je vesela, da se po dveh letih končno nadaljuje Univerzitetna športna liga. 

Po dveh letih lahko končno nadaljuje.  

 

 

 

 



Predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa:  

SKLEP 9 

ŠS UM imenuje Jakoba Turnška za koordinatorja za šport ŠS UM, za mandatno dobo, ki se veže 

na mandatno dobo članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD. 10. NAVODILA O PRISPEVKIH IN VREDNOTENJU STROŠKOV NA UNIVERZI V MARIBORU 

Predsedujoča pri naslednji točki preda besedo Robertu Preskarju, ki študentom predstavi Navodila 

o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM. Študentje so prav tako že predhodno imeli objavljeno 

gradivo na e-seje.  

Po poročanju se predsedujoča zahvali Robertu ter predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

 

SKLEP 10 

ŠS UM soglaša z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

 

AD. 11. RAZNO 

Pod zadnjo točko – točko razno, predsedujoča preda besedo Agnes Kojc ter predlaga, da jo ŠS UM 

imenuje za članico Delovne skupine za inkluzijo študentov s posebnimi potrebami.  

 

SKLEP 11 

ŠS UM imenuje Agnes Kojc za članico Delovne skupine za inkluzijo študentov s posebnimi 

potrebami. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

 

 

 



Za konec predsedujoča doda, da je nekaterim študentom potekel status ali so zaradi pomanjkanja 

interesa podali odstopno izjavo, zato je nekaj prostih mest v ŠS UM. Pozove prodekane k iskanju 

kandidatov. 

Predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

 

SKLEP 12 

Študentski svet Univerze v Mariboru se konstituira v naslednji sestavi: Teja Drofelnik kot 

predsednica, David Mikek kot član in Karin Lešnik kot namestnica člana s Fakultete za 

elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM, Karin Glazer kot članica in Nika Gregorič kot 

namestnica članice s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Andrej Zidarič kot član in 

Marcel Žafran kot namestnik člana s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Jan Jezeršek 

kot član in Iva Jajčevič kot namestnica člana z Medicinske fakultete UM, Anja Urek kot namestnica 

članice s Študentskih domov UM, Janja Orovič kot članica in Pina Slaček kot namestnica članice z 

Ekonomsko poslovne fakultete UM, Gorazd Stolec kot namestnik člana s Fakultete za strojništvo 

UM, Nina Kotnik kot članica in Asja Lešnik kot namestnica članice s Pravne fakultete UM, Jurij 

Petek kot član in Jure Jovanovič kot namestnik člana s Fakultete za gradbeništvo, prometno 

inženirstvo in arhitekturo UM, Valentina Bažika kot članica in Nastja Tovornik kot namestnica 

članice s Pedagoške fakultete UM, Benjamin Habinc kot namestnik člana s Fakultete za zdravstvene 

vede UM, Klavdija Kastelic kot članica in Vladimir Todorović kot namestnik članice s Fakultete za 

organizacijske vede UM, Nejc Kotnik kot član in Mirče Milenkov kot namestnik člana s Fakultete za 

varnostne vede UM, Tjaša Čadej kot članica in Lucian Krajnc Krstov kot namestnik članice s 

Filozofske fakultete UM, Nuša Prohart Strmčnik kot članica in Mo Lipovec kot namestnica članice s 

Fakultete za naravoslovje in matematiko UM, Nik Pušnik Bakšič kot član in Sven Rošer kot 

namestnik člana s Fakultete za logistiko UM, Luka Barbič kot član in Eva Simonič kot namestnica 

člana s Fakultete za energetiko UM ter Klara Liza Schulz kot članica in Tjaša Randl kot namestnica 

članice s Fakultete za turizem UM, za mandatno obdobje do 30. 6. 2022. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Predsedujoča se vsem zahvali za prisotnost na seji.  

 

Seja se konča ob 14:25. 

 

  

 

  

 

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

Sekretarka Študentskega sveta                                                            Prorektorica za študentska vprašanja  

Univerze v Mariboru                                                                                                            Univerze v Mariboru 


