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ZAPISNIK 

12. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, 

z dne 23. 11. 2021 

(s pričetkom ob 10. uri v dvorani Vladimirja Bračiča na Univerzi v Mariboru) 

 

Prisotni člani ŠS UM: David Mikek (FERI), Nina Kotnik (PF), Andrej Zidarič (FKKT), Janja Orovič 

(EPF), Klavdija Kastelic (FOV), Jurij Petek (FGPA) 

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

(FZV), Mirče Milenkov (FVV), Nik Pušnik Bakšič (FL) 

Predsedujoča: Teja Drofelnik, Prorektorica za študentska vprašanja UM.  

Ostali prisotni: Robert Presker (UM), Vasilka Saklamaeva (FERI), Kristjan Veber (PEF), Adrijan 

Tolar (FZV), Nataša Marc Mahnič (FZV), Primož Šajher (UM), Domen Robič (FERI), Luka 

Golčman (FERI) 

 

 

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. Študentsko središče UM 

6. Rebalans Finančnega načrta ŠS UM 

7. Volitve članov v Disciplinsko sodišče II. stopnje 

8. Predlog za imenovanje člana Doktorske šole UM 

9. Razno 

 



AD 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 12. REDNE SEJE ŠS UM   

Predsedujoča uvodoma pozdravi vse navzoče in se jim zahvali za prisotnost na seji. Pojasni 

spremembo dnevnega reda 12. redne seje ŠS UM ter povpraša po pripombah. Poda 

navodila, kako bo potekala 12. redna seja in predlagala sprejem naslednjega sklepa:  

 

SKLEP 1 

Študentski svet UM potrdi dnevni red 12. redne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

 

AD 2. POTRDITEV ZAPISNIKOV 

Študentom je že predhodno na e-seje bil dostopen zapisnik 11. redne seje ŠS UM ter 8. 

korespondenčne seje ŠS UM. Predsedujoča povpraša po morebitnih pripombah zoper 

objavljena zapisnika. Ker pripomb ni bilo, predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

  

 

SKLEP 2 

ŠS UM potrdi zapisnik 11. redne seje ŠS UM in 8. 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 (Matej Rožmarin): V sredo 10.11.2021 je ob 13.00 uri na UM 

potekala 22. redna seja Habilitacijske komisije Senata Univerze v Mariboru. Najprej so potrdili 

zapisnik 21. redne seje Habilitacijske komisije z dne 13.10.2021, nakar so nadaljevali na 

pregled neizvršenih sklepov, nato pa so še obravnavali predloge za izvolitev visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev. Na omenjeni seji so obravnavali 3 vloge za izvolitev v naziv redni 

profesor, 4 vloge za izvolitev v naziv docent, 3 vloge za izvolitev v naziv predavatelj in 9 vlog za 

izvolitev v naziv asistent. Tudi na tokratni seji ni šlo brez zapletov, tj. obravnave predloga za 

izvolitve v naziv docent s strani visokošolskega profesorja PF, ki je prejel negativno mnenje 

študentskega sveta, in ki bi moral biti obravnavan že v oktobru, a na žalost tudi tokrat ni bilo 

prisotnega poročevalca s strani PF. Rektor je tako pozval PF, da na naslednji seji habilitacijske 

komisije zagotovi poročevalca.  

 

KOMISIJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE ZADEVE UM (Lucija Dežan in Živa Šuta): Na zadnji 

seji, ki je potekala 16. 11. 2021 so se seznanili s pripombami članic (FS, EPF, FF, MF) za 

izboljšanje razpisnih in evalvacijskih postopkov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS 

(ARRS). Dopis bodo posredovali ARRS in jih pozvali k spremembam postopkov. Komisija se je 

seznanila z izvajanjem projekta Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM. 

Pod razno je red. prof. dr. Zoran Ren obvestil prisotne, da načrtuje ministrstvo v Ljubljani 

graditi center znanosti (hiša eksperimentov 2.0 + raziskovalni laboratoriji in dejavnosti). Na 

rektorski konferenci bo UM preverila, kakšno je stališče ostalih univerz, saj gre za finančno 

zelo zahteven projekt in bi se lahko sredstva namenilo kam drugam. V kolikor bo sprejeta 

odločitev, da se gradi takšen center, bo tudi UM posredovala svoje vsebinske predloge. 

 

KOMISIJA ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ (Luka Golčman): Dne 16.11.2021 je potekala 15. redna seja 

Komisije za dodiplomski študij. Na seji so obravnavali 5. točk dnevnega reda. Po potrditvi 

dnevnega reda in zapisnika 14. redne seje so obravnavali razpis za vpis v študijske programe v 

letu 2022/23. Dejan Senekovič iz visokošolskega prijavno-informacijskega centra je predstavil 

spremembe vpisnih mest in pogojev za vpis. Vse fakultete so morale dodati vpisna mesta za 

Slovence brez slovenskega državljanstva. Pod tretjo točko so podali pozitivno mnenje 

spremembam študijskih programov na FKBV, PEF in PF. Nadaljnje se je komisija seznanila in 

senatu podala pozitivno mnenje glede predloga redefiniranih kazalnikov kakovosti. Prav tako 

so na predlog članice sprejeli še sklep za implementacijo dodatnega kazalnika. Pod točko razno 

je prorektorica prof. Mihaela Koletnik omenila trenutno programsko evalvacijo, ki poteka na 

fakultetah, daljši pogovor pa je potekal na temo NAKVIS-a, ter klasifikacij in šifer za vključitev 

srednješolskih programov pri evalvacijah. 

 

 



KOMISIJA ZA MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE (Mirče Milenkov): 8. 

redna seja KMMS UM je potekala v torek, 9. 11. 2021, ob 13. uri. Potek komisije je bil sicer 

načrtovan za izvedbo v živo, vendar je v zadnjem trenutku prišlo do spremembe in je seja 

komisije potekala preko videokonferenčnega orodja MS Teams. Na seji so najprej potrdili 

zapisnik 7. redne seje komisije in slišali poročilo o izvršenih sklepih, kjer ni bilo nobenih 

posebnosti. Pod točko tri so obravnavali Osnutek Strategije internacionalizacije Univerze v 

Mariboru za obdobje 2021-2030, kjer je lahko vsaka članica predhodno podala svoje 

komentarje in pripombe na osnutek. Na seji so obravnavali vsako pripombo in predlog 

posebej. Na koncu je bila večina predlogov sprejetih, so pa bili le ti večinoma pravopisne 

narave in ni šlo za nikakršne pripombe, ki bi drastično vsebinsko spremenile osnutek strategije. 

KOMISIJA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ (Lucija Dežan): Sprejeli so spremembe študijskih 

programov na FGPA UM (vse spremembe so za 3. stopnjo in se nanašajo na program 

Gradbeništvo ali Prometno inženirstvo), potrdili so 11 doktorskih tem ter v Svet Doktorske šole 

UM sprejeti študenta s FOV in FZV.  Hkrati so sprejeli spremembe kriterijev in meril članic UM 

glede zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti pred 

promocijo doktorjev znanosti (konkretno to pomeni, da je v vseh pravilnikih zdaj jasno 

zapisano, v katerih jezikih so lahko napisani znanstveni članki, da se štejejo med izjemne 

dosežke). 

SENAT (Klavdija Kastelic): V torek, 26. 10. 2021 je potekala 24. redna seja Senata Univerze v 

Mariboru. Na seji so se seznanili s poročilom UKM o Knjižnični podpori procesom na UM. 

Potrdili so končno poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije izbranih študijskih 

programov FERI in akcijski načrt korektivnih ukrepov za uresničevanje izpostavljenih 

priložnosti za izboljšanje. Imenovali so Komisijo za etiko UM, iz vrst študentov je bila 

imenovanja Tea Unger. Imenovali so nekatere člane v stalne komisije Senata UM. Na predlog 

Habilitacijske komisije Senata UM so potrdili predloge Dodatnih meril za volitve v nazive 

visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev za habilitacijska področja elektrotehnika, 

telekomunikacije, računalništvo, informatika in medijske komunikacije, ki jih je sprejel Senat 

FERI UM na 21. seji, dne 17. 9. 2021. Sprejeli so Poročilo o delu Senata UM in stalnih komisij 

Senata UM v študijskem letu 2020/2021. Sledila so sprejetja sprememb študijskih programov 

FERI, FF, FGPA, FS, EPF, FKKT, FL, FNM, FOV, FZV, FVV in PF. Podali so soglasje k Spremembam 

in dopolnitvam Načrta izobraževalne dejavnosti 2021–2024, potrdili nekatere doktorske teme 

ter podali soglasja izvolitvam v različne nazive. 

 

Predsedujoča se zahvali poročevalcem in predlaga sprejem naslednjih sklepov: 

 

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. ŠTUDENTSKO SREDIŠČE UM 

Predsedujoča pove, da je ŠS UM bil 25. 10. 2021 obveščen o Študentskem središču UM.  

Z delom namreč začenja delovna skupina za vzpostavitev Študentskega središča na UM, katere 

namen in cilji so: 

• Podpora študentom pri odločanju za študij, med študijem in pri vključevanju na trg dela 

ob zaključku študija na UM na institucionalni ravni. 

• Usmeriti študente na ustrezni naslov, s čimer bo kader na članicah razbremenjen 

neposrednega reševanja težav študentov, za katerega ni usposobljen oz. mu 

primanjkuje časa. 

• Uvajanje novih in poenotenje dostopnosti storitev za vse študente. 

S strani strokovnjakov na PEF in FF so prejeli predlog, da se v delovno skupino kot predstavnico 

študentov vključi Patricijo Sedminek, ki ima reference kot vodja tutorjev na FF, sedaj pa 

sodeluje na PEF v projektu Netradicionalne skupine študentov. Predlog so upoštevali. Hkrati 

je bil ŠS UM pozvan, da bodisi potrdi Patricijo tudi kot predstavnico ŠS UM ali predlaga 

dodatnega člana.  

Predsedujoča seznani navzoče, da je danes na seji prisotna tudi gospa Natalija Špur, ki bo 

povedala več o Študentskem središču UM. 

Gospa Natalija Špur se zahvali za besedo ter prilagoditev dnevnega reda. V nadaljevanju poda 

nekaj osnovnih informacij o Študentskem središču UM ter doda, da želijo predvsem, da imajo 

študenti enote na katere se lahko vedno obrnejo. Nadaljuje, da je skupina sestavljena iz več 

študentov, njihov cilj pa je ustvarjanje uspešnih zgodb (kot je moja UM), sodelovanje s 

članicami, sodelovanje na informativnih dnevih, institucionalno tutorstvo itd.  

 Predsedujoča se zahvali za predstavitev in predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

  

SKLEP 5 

ŠS UM kot predstavnici študentov v delovno skupino za vzpostavitev Študentskega 

središča UM predlaga Patricijo Sedminek in Nino Planinšek. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD. 6. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ŠS UM 

Predsedujoča pove, da se bo pod točko 6 ponovno obravnaval rebalans finančnega načrta ŠS 

UM, saj je ŠS UM 4.11. 2021 bil pozvan k sodelovanju pri Konferenci o prihodnosti Evrope, 

zato mora priti do ponovne razporeditve sredstev. Dogodek naj bi potekal v okviru Konference 

o prihodnosti Evrope, ki bo pomladi 2022 sprejela sklepe, v katerih bodo določene smernice 

za prihodnost Evrope. Z navezavo na aktualna področja Konference so bile s strani Univerze 



predlagane teme: znanost in EU, starejši in EU ter mladi in EU. Sekretarka je po kontaktiranju 

s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji oblikovala ekipo, ki bo delovala na 

predvidenem projektu v decembru ali januarju. Ekipa je že pripravila uvodno poročilo glede 

študentskega zanimanja nad obravnavano tematiko, tekom tedna pa bodo izvedli tudi 

sestanek. Predsedujoča preda besedo sekretarki, ki še podrobneje obrazloži idejno zasnovo 

sodelovanje pri Konferenci o prihodnosti Evrope.  

Po razpravi predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

 

SKLEP 6 

ŠS UM potrdi Rebalans Finančnega načrta ŠS UM.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD. 7. VOLITVE ČLANOV DISCIPLINSKEGA SODIŠČA II. STOPNJE 

Predsedujoča je razložila, da mora ŠS UM zaradi poteka mandatne dobe članov Disciplinskega 

sodišča II. stopnje izvoliti nove člane. Prisotne je vprašala po želji za delo v volilni komisiji za 

izvedbo volitev. Po izbiranju posameznikov je predlagala sprejetje sledečega sklepa:  

 

SKLEP 7.1. 

ŠS UM za potrebe izvedbe volitev članov Disciplinskega sodišča II. Stopnje iz vrst študentov 

imenuje volilno komisijo v naslednji sestavi: Mirče Milenkov kot predsednik ter Janja 

Orovič in Karin Lešnik kot članici. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

V nadaljevanju se izvedejo volitve. Z gradivom so bili navzoči seznanjeni že pred sejo, saj je 

bilo objavljeno na e-seje. 

Volilna komisija je preštela in razdelila glasovnice. Iz zapisnika je bilo razvidno, da je volilna 

komisija prejela 10 glasovnic. Prisotnih je bilo 10 volivcev in oddanih je bilo 10 glasovnic, izmed 

katerih ni bilo nobene neveljavne. Kandidata, ki sta oddala popolni kandidaturi sta prejeli 

sledeče število glasov – Andrej Stanišić 10 glasov ter Monika Holešek 9 glasov. Glede na volilni 

izid volilna komisija ugotavlja, da sta bila v Disciplinsko sodišče II. stopnje izvoljena oba 

kandidata. 

 

Na podlagi zapisnika in rezultatov glasovanja je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega 

sklepa: 



 

SKLEP 7.2. 

 ŠS UM za člana Disciplinskega sodišča II. stopnje iz vrst študentov imenuje Andreja 

Stanišića  in Moniko Holešek. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD. 8. PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANA V SVET DOKTORSKE ŠOLE UM 

Predsedujoča pod točko 8 pove, da je ŠS UM bil 3. 11. 2021 ponovno pozvan, da predlaga člana 

v Svet Doktorske šole, saj se je sestava Sveta Doktorske šole povečala iz 10 na 12 članic UM, 

zato bi morali biti 3 študenti člani Sveta Doktorske šole. Sekretarka  ŠS UM je 11. 11. 2021 

pozvala študente h kandidiranju. V predvidenem času zbiranja kandidatur je prispela 1 

popolna vloga s strani Roka Varge. 

Predsedujoča povpraša po razpravi ter predlaga sprejem naslednjega sklepa:  

 

SKLEP 8 

ŠS UM za člana Sveta doktorske šole iz vrst študentov predlaga Roka Vargo . 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD. 9. RAZNO 

Predsedujoča pove, da je pod točko razno kar nekaj zadev o katerih je potrebno govoriti. 

1. Zadeva – Akcijski načrt za odpravljanje ovir pri študiju študentov invalidov za študijsko leto 

2021/2022 in poročilo o realizaciji akcijskega načrta za študijsko leto 2020/21 

Predsedujoča pove, da skladno s Pravilnikom o študijskem procesu študentov invalidov 

Univerze v Mariboru vse članice univerze vsako leto v sodelovanju s študenti invalidi pripravijo 

in sprejmejo akcijski načrt za odpravljanje ovir za študente invalide glede na trenutne potrebe 

študentov invalidov in v okviru zmožnosti posamezne članice univerze. Prav tako enkrat letno 

posredujejo poročilo o realizaciji akcijskih načrtov Študentskemu svetu Univerze v Mariboru, 

ki s poročilom seznani Senat UM. 

Predsedujoča pozove, da je potrebna priprava akcijskih načrtov za odpravljanje ovir za 

študente invalide in poročil o realizaciji akcijskih načrtov, s katerimi se bo ŠS UM seznanil na 

eni izmed naslednjih sej. 

 

Predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa:  

 



SKLEP 9 

ŠSUM poziva članice in druge članice Univerze v Mariboru, da do 10. decembra 2021 

posredujejo:  poročilo o realizaciji akcijskega načrta za odpravljanje ovir za študente 

invalide v študijskem letu 2020/2021 in  akcijski načrt za odpravljanje ovir za študente 

invalide za študijsko leto 2021/2022. 

 Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

2. Zadeva – Izplačilo potnih stroškov športnim ekipam dislociranih članic za udeležbo na 

tekmovanjih Univerzitetne športne lige za prvaka UM 

Predsedujoča pove, da je zadovoljna, da Univerzitetna športna liga za prvaka UM uspešno 

poteka. Doda, da se tudi letos, kot vsako leto, ŠS UM trudi, da študenti dislociranih enot ne bi 

bili prikrajšani v primerjavi z ostalimi študenti, zato v nadaljevanju predlaga sprejem 

naslednjega sklepa: 

 

SKLEP 10 

ŠS UM nameni izplačilo potnih stroškov dislociranim članicam, ki bodo nastali v povezavi z 

izvedbo Univerzitetne športne lige za prvaka Univerze v Mariboru v študijskem letu 

2021/2022. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

  

3. Zadeva  

Predsedujoča seznani navzoče, da bo zaradi osebnih razlogov podala odstopno izjavo, zato bo 

z začetkom decembra funkcijo v. d. prorektorja za študentska vprašanja prevzela njena desna 

roka, sekretarka Nina Kotnik. Študentje se na obvestilo pozitivno odzovejo, se zahvalijo Teji za 

vso dobro delo ter izrazijo podporo Nini Kotnik. 

 

Predsedujoča se vsem zahvali za prisotnost na seji.  

 

Seja se konča ob 11.05. 

 

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

Sekretarka Študentskega sveta                                                            Prorektorica za študentska vprašanja  

Univerze v Mariboru                                                                                                            Univerze v Mariboru 


