Pivola 10, 2311 Hoče
13. november 2019

ZAPISNIK
6. redne seje Študentskega sveta FKBV UM, dne 13.6.2019

6. redna seja ŠS FKBV je potekala v sredo, 13.11.2019 ob 11. uri v Senatni sobi na Fakulteti za kmetijstvu in
biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče.

Prisotni na 6. redni seji ŠS FKBV
Prodekanica za
študentska vprašanja
Prisotni člani ŠS FKBV

Nina Tojnko
Anja Žnidar, Tjaša Pangerl, Andreja Grobiša

Odsotni člani ŠS FKBV

Martin Kozmos, Rene Paskolo Mlasko

Prisotni sočlani ŠS FKBV

Anja Preložnik, Veronika Turk

Odsotni sočlani ŠS FKBV

Manja Kumer

Ostali prisotni

Petra Marko, Patricija Halužan, Benjamin Založnik, Andrej Vogrin

Nina Tojnko, prodekanica za študentska vprašanja FKBV UM in predsedujoča na seji, pozdravila navzoče,
preverila sklepčnost ter pričela z delom.

Ad. 1. Potrditev dnevnega reda 6. redne seje ŠS FKBV
Predsedujoča je predlagala slednji dnevni red:

Predlagani dnevi red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev dnevnega reda 6. redne seje ŠS FKBV UM
Poročila s komisij
Tutorstvo - pravilnik
Imenovanje profesorja za komisijo za komisijske izpite
Akademski zbor
Predlog študentov
Motivacijski vikend ŠS UM FKBV
Razno

Ker razprave ni bilo, je predlagala sprejem slednjega sklepa:

Sklep 1:
ŠS FKBV potrdi dnevni red 6. redne seje ŠS FKBV
Sklep je bil soglasno sprejet

Ad. 2. Poročila s komisij
Koordinatorica Tutorjev je poročala o preteklem Motivacijskem vikendu, ki so ga izvedli tutorji Univerze.
Zraven tega ni bilo predstavljeno nobeno poročilo s sej,
Prodekanica je predlagala sprejetje sledečega sklepa:
Sklep 2:
ŠS UM FKBV se seznani s poročili komisij na naslednji redni seji.
Sklep je bil soglasno sprejet

Ad. 3. Tutorstvo - pravilnik
Prodekanica je pozdravila prisotnega za to točko, mag. Andreja Vogrina. ŠS in Tutorji so se dogovorili za
dopolnitev pravilnika o tutorstvu na FKBV, ki ga bo mag. Vogrin pripravil skupaj s Tutorji.
Po zaprtju razprave je prodekanica predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 3:
ŠS UM FKBV predlaga dopolnitev pravilnika Tutorstvo (2019/2020), ki se bo oblikoval skupaj s fakulteto in
Tutorji FKBV.
Sklep je bil soglasno sprejet

Ad. 4. Imenovanje profesorja za komisijo za komisijske izpite
Po razpravi so se člani dogovorili za imenovanje profesorja za komisijo za komisijske izpite, red. prof. dr.
Stanislava Tojnka
Predsedujoča je predlagala sprejetje slednjega sklepa:
Sklep 4:
Študentski svet FKBV imenuje red. prof. dr. Stanislava Tojnka za člana komisije za komisijske izpite.
Sklep je bil soglasno sprejet

Ad. 5. Akademski zbor
Prodekanica seznani prisotne o uspešnem zbiranju kandidatur na razpis za Akademski zbor ter pozove
prisotne, naj izberejo enega člana ali se javijo sami za komisijo za odpiranje kandidatur. Po razpravi so
prisotni izbrali Andrejo Grobišo, ki se je javila za nalogo.
Po razpravi je predsedujoča predlagala sprejetje slednjega sklepa.

Sklep 5:
Študentski svet FKBV imenuje Andrejo Grobišo za članico za komisijo za odpiranje kandidatur za
Akademski zbor FKBV.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6. Predlog študentov
Predsedujoča predstavi predloga, ki so jih izpostavili študentje na fakulteti. Prvi je postavitev zunanjega koša
za smeti pri zadnjem vhodu fakultete, drugi pa vgradnja protizdrsnih trakov na klančini v novem delu
fakultete, saj je veliko študentov že padlo na tej omenjeni lokaciji. V razpravi so se vsi prisotni strinjali z
obema predlogoma zato je predsedujoča predlaga sprejetje sledečih sklepov.

Sklep 6:
ŠS FKBV na pobudo študentov FKBV, glede urejanja okolice, predlaga vodstvu FKBV postavitev zunanjega
koša za smeti pri zadnjem vhodu fakultete.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 7:
ŠS FKBV na pobudo študentov FKBV in za zagotavljanje varnosti le-teh ter ostalih prisotnih na fakulteti
predlaga vodstvu FKBV nujno vgradnjo protizdrsnih trakov na klančini v novem delu fakultete.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 7. Motivacijski vikend ŠS UM FKBV
Predsedujoča seznani člane o prihajajočem motivacijskem vikendu, ki ga organizira ŠS FKBV ter pozove
člane o zbiranju idej za organizacijo. Javljeni lani so se dogovorili, da bodo zbrali ponudbe za prenočišča ter
ideje za izvedbo delavnic.
Po razpravi je predsedujoča predlagala sprejetje slednjega sklepa.
Sklep 8:
Člani ŠS FKBV skupaj zberejo ponudnike za izvedbo Motivacijskega vikenda FKBV ter pripravijo
delavnice, ki bi se v tem času izvedle.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 8. Razno
Predsedujoča seznani prisotne o prihajajoči 60. letnici FKBV. Na to temo poda članom predloge za izbor
logo, ki bi ga ŠS FKBV predlagal vodstvu za uporabo v ta namen. Iz nabora pripravljenega gradiva prisotni
izberejo št. 1.
Predsedujoča seznani prisotne o organizirani ekskurziji na Vinski Univerzum ter nujni promociji dogodka za
uspešno izvedbo.
Po razpravi je predsedujoča predlagala sprejetje slednjih sklepov.

Sklep 9:
ŠS FKBV predlaga vodstvu fakultete logo v namen promocije 60. obletnice Fakultete za kmetijstvo in
biosistemske vede Univerze v Mariboru.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 10:
ŠS FKBV do 29.11.2019 zbere seznam študentov, ki bi se udeležili ekskurzije na Vinski Univerzum.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Seja se je zaključila ob 12:00 uri.

Zapisala:
Nina Tojnko
__

Predsedujoča:
Nina Tojnko
Prodekanica za študentska
vprašanja

