
 
 

Maribor, 28. 12. 2021 
 
 
 

ZAPISNIK 
13. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V MARIBORU, 

Z DNE 15. 12. 2021 

(S pričetkom ob 15. uri, Dvorana Vladimirja Bračiča na 
rektoratu Univerze v Mariboru) 

 
 

Prisotni člani ŠS UM: David Mikek (FERI), Klara Hriberšek (FKBV), Andrej Zidarič (FKKT), Liza 

Škulj (ŠD), Janja Orovič (EPF), Luka Dobnik (FS), Jurij Petek (EGPA), Adrian Tolar (FZV), 

Klavdija Kastelic (FOV), Nik Pušnik Bakšič (FL), Klara Liza Schulz (FT) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM: Karin Lešnik (FERI), Luka Strajnar (MF), Matej Makoter 

Rožmarin (PF), Benjamin Habinc (FZV), Mirče Milenkov (FVV), Mo Lipovec (FNM), Tjaša Randl 

(FT) 

Predsedujoča: Nina Kotnik, v.d. prorektorja za študentska vprašanja UM. 
 

Ostali prisotni: Domen Robič (FERI), Primož Šajher (UM), Živa Doberšek (FGPA), Nomi Hrast 

(EPF), Asja Lešnik (PF) 

 
 
 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

 
1. Konstituiranje ŠS UM 
2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnikov 

4. Pregled neizvršenih sklepov 

5. Poročila s sej Upravnega odbora UM, Senata UM in komisij Senata UM 

6. Imenovanje sekretarja ŠS UM 

7. Imenovanje člana v Komisijo za interesne dejavnosti študentov UM 

8. Predlogi in pobude 

9. Razno 



AD. 1.  KONSTITUIRANJE ŠS UM 

 
Nina Kotnik, v.d. prorektorja za študentska vprašanja (v nadaljevanju predsedujoča) uvodoma 
pozdravi navzoče in pove nekaj besed ob nastopu funkcije v.d. prorektorja za študentska 
vprašanja.  
 
Predsedujoča pojasni način glasovanja in namen prve točke dnevnega reda. Doda, da so trenutno 
zapolnjena vsa mesta članov in nadomestnih članov v Študentskem svetu Univerze v Mariboru 
razen mesto člana na Pravni fakulteti, kjer je predsedujoča podala odstopno izjavo, in pa mesto 
člana na Pedagoški fakulteti. Na obeh članicah so sedaj tudi razpisane nadomestne volitve v 
Študentski svet Univerze v Mariboru, kandidature pa je potrebno oddati najkasneje do konca 
kandidacijskega postopka, to je 23. 12. 2021 do 12. ure.  
 
K besedi in predstavitvi povabi nove člane in nadomestne člane. Matej Makoter Rožmarin (PF), 
Liza Škulj (ŠD), Luka Dobnik (FS), Klara Hriberšek (FKBV) in Adrian Tolar (FZV) se na kratko 
predstavijo.  
 
Predsedujoča se zahvali za predstavitev in predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

 
SKLEP 1 

Študentski svet Univerze v Mariboru se konstituira v naslednji sestavi:  
Nina Kotnik kot predsednica, David Mikek kot član in Karin Lešnik kot namestnica člana s 

Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM, Klara Hriberšek 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, Nejc Benkovič kot član in Luka Strajnar kot namestnik člana z 

Medicinske fakultete UM, Liza Škulj kot članica in Anja Urek kot namestnica članice s 
Študentskih domov UM, Janja Orovič kot članica in Pina Slaček kot namestnica članice z 

Ekonomsko poslovne fakultete UM, Luka Dobnik kot član in Gorazd Stolec kot namestnik 
člana s Fakultete za strojništvo UM, Matej Makoter Rožmarin kot namestnik člana s Pravne 

fakultete UM, Jurij Petek kot član in Jure Jovanovič kot namestnik člana s Fakultete za 
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM, Nastja Tovornik kot namestnica 

članice s Pedagoške fakultete UM, Adrijan Tolar kot član in 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, Jakob 

Škrobar kot član 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. 
 
 
 
 



AD. 2. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 13. REDNE SEJE ŠS UM 
 
Predsedujoča predstavi dnevni red 13. redne seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru in 
povpraša po morebitnih pripombah. Ker pripomb ni bilo  predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

 
SKLEP 2 

ŠS UM potrdi dnevni red 13. redne seje ŠS UM. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

AD. 3. POTRDITEV ZAPISNIKOV 
 
Predsedujoča pove, da so študentje imeli možnost predhodne seznanitve z zapisnikom. Povpraša 
po morebitnih pripombah ter predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

SKLEP 3 
ŠS UM potrdi zapisnik 12. redne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

AD. 4. PREGLED NEIZVRŠENIH SKLEPOV 

 
Pod točko štiri se nahaja ustaljena točka pregleda neizvršenih sklepov. Trenutno ni nobenega  

sklepa v izvrševanju, zato predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

 

SKLEP 4 
ŠS UM se seznani s poročilom o izvrševanju sklepov. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD. 5 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): 23. redna seja je potekala 18. 12. 2021, po klasičnih 
točkah so prešli na predloge v izvolitev. V okviru te točke so obravnavali izvolitve v naziv redni 
profesor, izredni profesor, doktor, docent in podobno. Seja je potekala brez posebnosti. 
 
KOMISIJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE ZADEVE UM (Živa Šuta): Na zadnji seji so potrdili 
zapisnik prejšnje redne seje, pripravili predlog za ARRS glede vključevanja UM v Javni razpis za 
sofinanciranje raziskav projektov v letu 2021, pregledali Zakon o znanstvenoraziskovalni in 
inovacijski dejavnosti. Zakon opredeljuje 4 stebre financiranja: institucionalni (stavbe, strokovne 
službe,…), programski (mladi raziskovalci), razvojni (spodbuja razvoj na novih področjih 
raziskovanja), programi nacionalnih raziskav. Sprejeti bo potrebno vsebine področij raziskovanja, 
ki bo namenjen za 1. steber Stabilno financiranje znanstvenoraziskovalna dejavnosti. Kot se 
evalvirajo študijski programi se bo tudi znanstvenoraziskovalna dejavnost, to bo podlaga za 
pridobitev sredstev. Pa vendar ne kot posamezne fakultete, ampak celotna univerza. ARRS bo 



UM evalviral na 6 let. Do določenih sredstev smo upravičeni kot univerza, za določena sredstva 
se bo treba potruditi. Vsaj polovico sredstev je treba porabiti za znanstvenoraziskovalni razvoj 
(raziskovalce), za opremo pa so namenjena večja sredstva kot do sedaj. Govorili so tudi o 
sobotnem letu (vsakih 6 let lahko gre raziskovalec v tujino za 1 leto). Obravnavali so tudi z 
rezultate Javnega razpisa za predložitev infrastrukturnih programov 2022-2027, financiranje 
javnih raziskovalnih organizacij 2021 in izvajanje projekta RIUM. 
 
KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI UM  (Luka Golčman): Dne 9. 12. 2021 je potekala 10. 
redna seja na kateri so obravnavali osem točk dnevnega reda. Komisija se je najprej seznanila s 
tremi novimi člani komisije, nato pa so govorili o ponovni akreditaciji fakultet in univerze, o 
aktivnostih NAKVIS-a na univerzi, ter o strategiji internacionalizacije v naslednjem desetletju. Dlje 
časa so obravnavali tudi izvedbo samoevalvacije članic za leto 2021/2022, njenih vsebinskih 
spremembah, o postopku in čarovnici njene digitalizacije za lažje delo s kazalci. Obravnavali so 
tudi notranje programske evalvacije in poročilo o delu prorektorice za kakovost, na koncu pa so 
se seznanili še z izvedenim usposabljanjem za samoevalvacije. 
 
KOMISIJA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ (Marko Gluhak): Po obravnavi ustaljenih točk so sprejeli nekaj 
sprememb študijskih programov ter potrdili nekaj doktorskih tem. 
 
KOMISIJA ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ (Marko Gluhak): Po sprejemu ustaljenih točk so sprejeli 
spremembe študijskih programov. Nato je bil predstavljen novi rokovnik za obravnavo tujih 
študentov v 2022/2023. V  4. točki dnevnega reda so sprejeli sklep o novih smernicah zaključnih 
del. Novosti so na področju oddaje, pripravi elektronskih del in začasni nedostopnosti le tega. 
Pod točko razno so se govorili o sejmu Informativa, ki se bo izvedla samo v primeru, če bo izvedba 
možna v živo. Govorili so tudi o informativnih dneh, model izvedbe pa bo določen po novem letu. 
 
SENAT (Klavdija Kastelic): 25. redna seja senata je potekala 23. novembra in je potekala klasično 
brez posebnosti. Podali so mnenje k imenovanju ravnatelja Univerzitetne knjižnice Maribor. 
Sprejeli so nekatere spremembe in dopolnitve splošnih aktov. Potrdili so nekatere spremembe 
študijskih programov. Obravnavali so razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe v študijskem letu 2022/2023 in sprejeli besedilo razpisa. Obravnavali so 
kazalniki izobraževalne dejavnosti, kriteriji in merila članic UM glede znanstvene aktivnosti 
kandidatov. Na koncu pa so potrdili doktorske teme, predloge za podelitev častnih naslovov, 
priznanj in nagrad, predhodna soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
in izvedle volitve rednih profesorjev. 
 
Sej statutarne komisije in komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje ni bilo. 
 
Predsedujoča se zahvali poročevalcem in predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

 
SKLEP 5 

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

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 



AD. 6. IMENOVANJE SEKRETARJA ŠS UM 

 
Predsedujoča predstavi namen šeste točke dnevnega reda. Uvodoma pove, da Klavdijo Kastelic 

(FOV) večina članov in nadomestnih članov dobro pozna. Doda, da meni, da je Klavdija vestna 

in organizirana, zato je mnenja, da bi bila odlična sekretarka. Predsedujoča meni, da bosta lahko 

skupaj dobro vodili Študentski svet Univerze v Mariboru. Predsedujoča povabi Klavdijo Kastelic 

(FOV) k predstavitvi.  

 

Klavdija Kastelic (FOV) se predstavi in se zahvali predsedujoči in vsem članom ter namestim 

članom za že izkazano podporo. 

 

Predsedujoča se zahvali Klavdiji Kastelic za predstavitev in predlaga sprejem naslednjih sklepov: 

 

SKLEP 6.1 

ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Nine Kotnik z mesta sekretarke ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP 6.2 

ŠS UM za sekretarja Študentskega sveta Univerze v Mariboru imenuje Klavdijo Kastelic za 
mandatno obdobje do 30.6.2022 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP 6.3 

ŠS UM nameni sekretarju Študentskega sveta Univerze v Mariboru plačilo v višini 6 EUR 
na uro bruto, do 80 ur na mesec. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
AD. 7 IMENOVANJE ČLANA V KOMISIJO ZA INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV UM 

 
Predsedujoča pojasni, da mora zaradi poteka statusa predsednici Komisije za interesne 

dejavnosti študentov UM (KIDŠ) Pini Grabar, ŠS UM imenovati novega člana iz vrst članov ŠS 

UM za člana Komisije za interesne dejavnosti študentov UM. Velja omejitev, da lahko komisijo 

sestavlja največ en član s posamezne fakultete. Trenutno komisijo sestavlja prorektor študent 

(po funkciji), predstavnik Upravnega odbora  Univerze v Mariboru ter člana s Filozofske 

fakultete in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. 

  

Predsedujoča nato za nove člane predstavi Komisijo za interesne dejavnosti študentov UM 

(KIDŠ). Pove, da je komisija, ki deluje v okviru Študentskega sveta Univerze v Mariboru in jo 

sestavljajo 3 člani Študentskega sveta UM, prorektor za študentska vprašanja UM in predstavnik 

Upravnega odbora UM. Temeljna naloga komisije je sledenje in vzpostavitev nadzora nad 

programi dela, ki jih študentski sveti prijavijo v začetku koledarskega leta in so jih tekom leta 



dolžni izvesti. KIDŠ se seznani s programom dela študentskega sveta posamezne članice, ko ta 

odda prijavo na Poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela ŠS članic ter 

prijavo na Delni poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela ŠS članic. Naloga 

KIDŠ-a je pregled prijav na Poziv za sofinanciranje izvajanja programa interesnih dejavnosti 

študentskih svetov članic za tekoče leto, Poziv za dodatno sofinanciranje interesnih dejavnosti 

študentskih svetov članic za tekoče leto in obrazca za ocenjevanje obeh pozivov. Sledenje 

programom omogočajo Končna vsebinska in finančna poročila ter Delna vsebinska in finančna 

poročila, ki so jih predsedniki študentskih svetov članice dolžni pripraviti in oddati. 

Pomembnejše naloge komisije so tudi priprava obrazca za končno in delno vsebinsko in 

finančno poročilo, pregled oddanih poročil, ter na podlagi prijav plana dela študentskega sveta 

članice v začetku koledarskega leta pripraviti predlog razdelitve sredstev med vseh 18 

študentskih svetov. Hkrati - Ker vsi študentski sveti članic delujejo pod okriljem Univerze v 

Mariboru, je ena izmed temeljnih nalog komisije tudi spremljanje promocije posameznih 

študentskih svetov na projektih, ki jih sofinancira. 

  

Predsedujoča spodbudi prisotne k sodelovanju v komisijah in organih. Sama predlaga Janjo 

Orovič (EPF), ki se je po njenem mnenju v letošnjem letu izkazala kot vestna članica ŠS UM. 

Povabi Janjo Orovič (EPF) k besedi. Janja Orovič (EPF) se predstavi. Nomi Hrast (EPF) doda, da 

je Janja Orovič (EPF) po njenem mnenju zelo zanesljiva in pridna. 

Predsedujoča se zahvali za predstavitev in razpravo ter predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

 

SKLEP 7 

ŠS UM imenuje Janjo Orovič za člana Komisije za interesno dejavnost študentov UM za 
mandatno dobo, ki se veže na mandatno dobo članov Študentskega sveta Univerze v 

Mariboru. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

AD. 8 PREDLOGI IN POBUDE 
 
Pod točko predlogi in pobude predsedujoča prisotne povabi k razpravi o projektih in aktivnostih 

Študentskega sveta Univerze v Mariboru. Pojasni, da se bo v mesecu januarju 2022 pripravljal 

finančni načrt. Doda, da meni, da bi bila potrebna prevetritev projektov, saj se je to kot dobra 

praksa pokazalo pri projektu Konferenca Učenje za življenje, prav tako pa je pomembno, da pri 

načrtovanju in izvajanju sodeluje več študentov. 

 

Mirče Milenkov (FVV) pove, da je zelo dobrodošlo, da se različni tečaji še naprej izvajajo na 

daljavo, saj se jih tako lahko udeležijo tudi študentje z dislociranih enot. 

 

Nomi Hrast (EPF) predlaga izvedbo enodnevni ali dvodnevni »hekatlon« v sodelovanju z 

Tovarno podjemov. Sami so podali predlog za sodelovanje s posameznimi študentskimi svetovi.  

 

Predsedujoča se zahvali za predloge in prisotne povabi k podajanju idej tudi preko elektronske 

pošte. 



 
 
 

AD. 9 RAZNO 
 
Ker pod točko razno ni bilo razprave, se predsedujoča vsem zahvali za prisotnost na seji in 
zaključi sejo.    
 
Seja se konča ob 15.40. 
 
 
 
 

Klavdija Kastelic, l. r.  Nina Kotnik, l. r. 

Sekretarka študentskega sveta                                         v. d. prorektorja za študentska vprašanja 

Univerze v Mariboru  Univerze v Maribor 


