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Maribor, 13. 5. 2022 

 

 

ZAPISNIK 

18. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V MARIBORU, 

Z DNE 10. 5. 2022 

 

(S pričetkom ob 12. uri, v Senatni sobi na Rektoratu UM) 

 

 

Prisotni člani ŠS UM: David Mikek (FERI) (na daljavo), Nejc Benkovič (MF), Liza Škulj (ŠD), Janja Orovič 
(EPF) (na daljavo), Nina Brezočnik (PF), Jurij Petek (FGPA), Klavdija Kastelic (FOV), Jakob Škrobar (FNM), 
Nik Pukšič Bakšič (FL) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM: / 

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

Ostali prisotni: Laura Lupše (FT), Vasilka Saklamaeva (FERI), Zala Virant (ŠD), Primož Šajher (UM), Nomi 
Hrast (EPF), Domen Robič (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. Imenovanje sekretarja ŠS UM 
6. Pravilnik o upravičenosti financiranja mladih raziskovalcev in postopkih za izbiro mentorjev in 

mladih raziskovalcev 
7. Predlogi in pobude 
8. Razno 
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AD. 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 18. REDNE SEJE ŠS UM 
 

Nina Kotnik, v. d. prorektorja za študentska vprašanja UM (v nadaljevanju predsedujoča) je pozdravila 
navzoče, se jim zahvalila za navzočnost in predstavila dnevni red 18. redne seje ŠS UM. Povedala je, da 
18. redna seja poteka pred predvidenim terminom v terminskem planu, saj je pod točko 6 gradivo za 
obravnavo Pravilnika, katerega mnenje morajo podati do 16. 5. 2022.  
 
Predsedujoča je predlagala, da se sprejme naslednji sklep: 
 
 

SKLEP 1 

ŠS UM potrdi dnevni red 18. redne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
AD. 2. POTRDITEV ZAPISNIKOV 
 

Predsedujoča je povedala, da so se člani imeli možnost predhodno seznaniti z zapisniki.  

Na e-sejah so se predhodno lahko seznanili z zapisniki 17. redne seje in 13. izredne seje. Predsedujoča 
je povzela, da je Študentski svet UM na 17. redni seji poleg ustaljenih točk obravnaval podajo mnenja 
k predlogu dviga stanarin in ostalih storitev na ŠD UM ter podajo predloga člana iz vrst študentov 
Komisije za dodiplomski študij Senata UM. Predsedujoča je povedala, da se je na 13. izredni seji 
obravnavalo volitve v ŠS UM ter Podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM. 

 

Predsedujoča je povprašala po morebitnih pripombah zoper zapisnika, ker nihče ni podal pripombe, 
je predlagala sprejem naslednjega sklepa: 

 

SKLEP 2 

ŠS UM potrdi zapisnik 17. redne seje ŠS UM in 13. izredne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD. 3. PREGLED NEIZVRŠENIH SKLEPOV 
 

Predsedujoča je povedala, da se pod točko tri nahaja ustaljena točka pregleda neizvršenih sklepov. 
Povedala je, da je trenutno v izvrševanju le en sklep, to je sklep povezan z nudenjem pomoči 
ukrajinskim študentom. Na 16. redni seji ŠS UM, ki je potekala 23. 3. 2022 so člani ŠS UM razpravljali o 
možnosti pomoči glede na krizo v Ukrajini ter sprejeli sklep s katerim so pozvali prodekane študente, 
da na vsaki članici organizirajo pomoč ukrajinskim študentom (dodatno smo prodekane s tem seznanili 
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tudi 29. 3. 2022 z elektronskim sporočilom). Do danes informacije o kontaktni osebi za ukrajinske 
študente še niso posredovali prodekani študenti iz naslednjih članic: 

• FE 
• FT 
• FOV 
• ŠD 
• PEF 
• FF 

Prodekani študentiso bili še dodatno pozvani, da pošljejo kontakte. Predlagala je, da se sprejme 
naslednji sklep: 

 
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 je pojasnila, da se bodo pod sledečo točko seznanili s poročili sej. V vmesnem času so 
potekale naslednje seje: Senata UM, Statutarne komisije UM in Upravnega odbora UM. Podala je 
besedo poročevalcem posameznih organov.  

 

UPRAVNI ODBOR (Živa Ledinek):  

Živa Ledinek je povedala, da se bodo stanarine z mesecem majem 2022 dvignile za 11 %. Člani UO so 
se ob potrditvi zavedali, da to pomeni finančno breme za študente, na kar jih je posebej opozorila. 
Dosegli so kompromis, da v jeseni ne bo ponovnega poračunavanja in bo morebitni ponovni dvig cen 
šele januarja 2023. Povedala je, da je bil sklep o potrditvi dviga stanarin sprejet z vsemi glasovi za, proti 
sklepu je glasovala le ona. Dodala je še, da meni, da bo je kompromis glede odložitve naslednjednjega 
višanja cene stanarin vsaj približno omilili posledice sprejetega. Na seji je bilo večkrat izpostavljeno, da 
se bodo cene energentov še dvigovale in glede na to 11 % zvišanje, se zna zgoditi, da bodo ob koncu 
leta ponovno v stiski. Pove, da bodo vsi deležniki bodo poskušali apelirati na pristojno ministrstvo za 
dvig sredstev  namennjenih študentskim domovom. Pozvala je, da naj bodo člani ŠSUM zelo strogi, da 
se do zaključka koledarskega leta ne podaja soglasij k dvigovanju stanarin.  

SENAT (Klavdija Kastelic):  

Povedala je, da se je v začetku seje, pred potrditvijo dnevnega reda odprla razprava o umiku 11. točke 
dnevnega reda, kjer so govorili o ustreznosti projektov po 9. členu Pravilnika  o doktorskem študiju na 
UM. Izpostavljena problematika se je nanašala nanenatančno definiranje ipravilnika, čeprav so sicer 
bili sklepi že soglasno potrjeni na svetu doktorske šole. Člani Senata so izpostavili, da o zadevi niso bili 
informirani in da niso prejeli gradiva, zato se na nekaterih članicah gradiva predhodno niso 
obravnavala. 
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Povedala je, da trenutno potekajo priprave in pregled  pravnih podlag, ki bodo v skladu z novim 
zakonom, povezanim z znanstvenoraziskovalno dejavnostjo. Potekajo aktivnosti povezane s projektom 
RIUM, s tem članice pridobivajo kvalitetno opremo, ki bo pripomogla k razvoju. 

Povedala je, da so se seznanili z odstopno izjavo članice študentke Senata UM. Imenovali so člane 
različnih komisij. Potrdili so končno poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije izbranih 
študijskih programov Fakultete za energetiko in akcijski načrt korektivnih ukrepov. Potrdili so predlog 
sporazuma s SOKA University, Tokijo, Japonska. Sprejeli so spremembe vpisnih pogojev v skladu z 
zakonom o visokošolskem študiju, pri katerm gre za opredelitev vpisnih pogojev. Podali so soglasje k 
dvema učnima enotama, na EPF UM in k projektu Projektni izzivi ŠI:UM, kjer bo dejavnost kreditno 
ovrednotena z 3 ECTS. Potrdili so različne doktorske teme in podali predhodna soglasja v izvolitve, 
potekale so izvolitve v naziv redni profesor. 

STATUTARNA KOMISIJA (Klavdija Kastelic):  

Povedala je, da je 13. 4. 2022 potekala 4. korespondenčna seja Statutarne komisije, kjer se je na podlagi 
prvega odstavka 8. člena Poslovnika Statutarne komisije UM obravnavalo razpis javne obravnave 
osnutka Pravilnika o upravičenosti financiranja mladih raziskovalcev in postopkih za izbiro mentorjev 
in mladih raziskovalcev. Nadalje je 6. 5. 2022 potekala 2. izredna seja Statutarne komisije na kateri je 
potekala razprava o prispelih pripombah na osnutek Pravilnika o upravičenosti financiranja mladih 
raziskovalcev in postopkih za izbiro mentorjev in mladih raziskovalcev. Pripombe so bile podane s strani 
naslednjih članic: FE, FNM, FS in MF.  

 

Predsedujoča je vprašala navzoče ali imajo kakšna vprašanja. Predlagala je 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. 

 

AD. 5. IMENOVANJE SEKRETARJA ŠS UM 

Predsedujoča je predstavila namen šeste točke dnevnega reda.  

Povedala je, da so se s sledečo že lahko seznanili na e-sejah. Uvodoma se je zahvalila Klavdiji Kastelic 
za vso njeno delo v vlogi sekretarke ŠS UM, ki je veliko doprinesla k delovanju Študentskega sveta 
Univerze v Mariboru. 

Povedala je, da bo delo sekretarja od sedaj naprej opravljala Nomi Hrast. Povedala je, da mnogi poznajo 
Nomi kot izredno sposobno prodekanico, organizirano in skrbno. Predala ji je besedo, da se na kratko 
predstavi.  

Nomi Hrast je povedala, da bo z veseljem in spoštovanjem opravljala funkcijo sekretarke študentskega 
sveta in s svojim dosedanjim znanjem poskusila prispevati k razvoju Študentskega sveta UM.  
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Predsedujoča se je zahvalila in povedala, da verjame v odlično sodelovanje v prihodnje. Vprašala je 
prisotne, če bi kdo še kaj dodal.  

Predlagala je, da sprejmejo naslednje sklepe:  

Sklep 5.1.  
ŠS UM se seznani z odstopno izjavo Klavdije Kastelic z mesta sekretarke ŠS UM, z dnem 30. 4. 2022. 

 

Sklep 5.2. 

ŠS UM za sekretarja Študentskega sveta Univerze v Mariboru imenuje Nomi Hrast za mandatno 
obdobje do 30. 6. 2022. 

 

Sklep 5.3. 

ŠS UM nameni sekretarju Študentskega sveta Univerze v Mariboru plačilo v višini 7 EUR na uro 
bruto, do 80 ur na mesec. 

 

AD. 6. PRAVILNIK O UPRAVIČENOSTI FINANCIRANJA MLADIH RAZISKOVALCEV IN POSTOPKIH ZA 
IZBIRO MENTORJEV IN MLADIH RAZISKOVALCEV 
 

Predsedujoča je povedala, da je 6. 5. 2022 ŠS UM prejel gradivo in bil pozvan, da skladno z 2. točko 
283. člena Statuta Univerze v Mariboru, ki določa, da Študentski svet univerze obravnava in daje 
mnenje o splošnih aktih, študijskih programih, drugih aktih in programih ter predlogih, ki se nanašajo 
na pravice in dolžnosti študentov, obravnava  in poda mnenje k predlogu Pravilnika o upravičenosti 
financiranja mladih raziskovalcev in postopkih za izbiro mentorjev in mladih raziskovalcev. Pravilnik je 
na 2. izredni seji obravnavala Statutarna komisija Univerze v Mariboru in sklenila, da se predlaga v 
sprejem Senatu Univerze v Mariboru in Upravnemu odboru Univerze v Mariboru. 

Povedala je, da so se z gradivom že lahko seznanili, zato bo na kratko povzela.  

Dne 30. 11. 2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o znanstvenoraziskovalni 
in inovacijski dejavnosti (v nadaljevanju: ZZrID), s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 
(EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje 
državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega 
dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair. 

ZZrID je začel veljati 15. 12. 2021, uporablja pa se od 1. 1. 2022. Ta zakon ureja znanstvenoraziskovalni 
in inovacijski sistem, ki se delno ali v celoti financira iz državnega proračuna in drugih virov, ter določa 
organiziranost znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema, znanstvenoraziskovalno dejavnost 
ter financiranje, organiziranost, izvajanje in nadzor znanstvenoraziskovalne dejavnosti. 
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Z dnem uveljavitve ZZrID (15. 12. 2021) je prenehal veljati Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
ter podzakonski predpisi in splošni akti Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
izdani na njegovi podlagi.  

Ureditev zadevnih vprašanj je v skladu s petim odstavkom 19. člena in tretjim odstavkom 29. člena 
ZZrID v pristojnosti t. i. prejemnikov stabilnega financiranja, med katere sodi tudi Univerza v Mariboru. 
V ta namen je bil na Univerzi v Mariboru oblikovan osnutek Pravilnika o upravičenosti financiranja 
mladih raziskovalcev in postopkih za izbiro mentorjev in mladih raziskovalcev, ki ureja: 

− imenovanje in naloge Komisije za pripravo predloga izbora mentorjev in spremljanje usposabljanja 
mladih raziskovalcev; 

− postopek določitve števila mentorskih mest; 

− postopek izbire mentorjev, 

− pogoje za mentorja in mlajšega mentorja, 

− pogoje in merila za izbor kandidata za mladega raziskovalca, 

− postopek izbora kandidatov za mlade raziskovalce, 

− usposabljanje mladih raziskovalcev, 

− sklenitev pogodbe o zaposlitvi z izbranimi kandidati za mlade raziskovalce, 

− financiranje mladih raziskovalcev, 

− vodenje evidenc o mladih raziskovalcih, 

− zamenjava mentorja, 

− poročanje o financiranju in izvajanju usposabljanja mladih raziskovalcev, − reševanje nesoglasij v 
zvezi z usposabljanjem mladih raziskovalcev. 

Povedala je, da so člani dostopali do besedila osnutka na e-sejah. Prisotne je pozvala k razpravi ali 
podaji vprašanj. Ker razprave ni bilo, je predlagala sprejem naslednjega sklepa:  

 

SKLEP 6 

 ŠS UM poda pozitivno mnenje k predlogu Pravilnika o upravičenosti financiranja mladih 
raziskovalcev in postopkih za izbiro mentorjev in mladih raziskovalcev. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD. 7 PREDLOGI IN POBUDE 
 

Na seji ni bilo predlogov in pobud.  
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AD. 8 RAZNO 
 
Predsedujoča je povedala, da so bili prejšnji teden povabljeni, da se v ponedeljek 9. 5. 2022 udeležijo 
Žive knjižnice oziroma medgeneracijskega srečanja članov Centra za zaslužne profesorje in upokojene 
visokošolske učitelje s študenti Univerze v Mariboru v čudovitem ambientu Glazarjeve knjižnici UKM. 
Povedala je, da je eden izmed ciljev Univerze v Mariboru zagotavljanje medgeneracijskega sodelovanja, 
zato se je v preteklem mesecu povezala s Centrom za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske 
učitelje, s katerimi so v prepričanju, da lahko spletemo med sabo lepe vezi ter študente pogovori z 
njimi navdajo z motivacijo ter novimi znanji, odločili, da organizirajo tako imenovano Živo knjižnico. 
Posebnost takšne knjižnice je, da so knjige ljudje, ki skozi dialog z bralci/nami delijo svoje življenjske 
zgodbe. Na dogodku sta se predstavili red. prof. dr. Jožica Knez Riedl ter izr. prof. dr. Lučka Lorber.  
 
Predsedujoča se je zahvalila vsem, ki so se udeležili dogodka, ki je izpadel čudovito. Povedala je, da v 
prihodnje predvidevajo izvedbo še več živih knjižnic, zato je povabila prisotne, da se jih udeležijo v čim 
večjem številu.  
 
Predsedujoča je zaključila sejo. 
 
Seja se je končala ob 13. uri 
 
 
 

Nomi Hrast, l. r. 

Sekretarka Študentskega sveta 

Univerze v Mariboru 

Nina Kotnik, l. r. 

v. d. prorektorja za študentska vprašanja 

Univerze v Mariboru 
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