Pivola 10, 2311 Hoče
22. januar 2020

ZAPISNIK
1. izredne seje Študentskega sveta FKBV UM, dne 23.1.2020

1. izredna seja ŠS FKBV je potekala v četrtek, 23.1.2020 ob 11. uri v Senatni sobi na Fakulteti za kmetijstvo
in biosistemske vede UM.
Prisotni na 1. izredni seji ŠS FKBV
Prodekanica za
študentska
vprašanja

Nina Tojnko
1.

Prisotni člani
ŠS FKBV
Odsotni člani
ŠS FKBV
Prisotni sočlani
ŠS FKBV

letnik

Eva Višnar,
Klara Hriberšek

2.

letnik

Nika Gregorič,
Karin Glazer

letnik

Patricija Halužan
Blaž Jelen

Vasilije Femić,
Jernej Podlesnik

Primož Vrdinek

Odsotni sočlani
ŠS FKBV
Ostali prisotni

3.

4.

letnik

Absolventi

Doktorski
študenti

Andreja
Grobiša

Andrej
Perko

Petra Marko
Sanja Kranjc

Anja Žnidar
Veronika Turk
Ana Lončarič

Klementina
Jelen, Tjaša
Pangerl

/

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 1. izredne seje ŠS FKBV
Predsedujoča je predlagala slednji dnevni red:
Predlagani dnevi red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda 1. izredne seje ŠS FKBV
Poziv za sofinanciranje ŠS članic v letu 2020
Zaostritev habilitacijskih meril
Razno

Ker razprave ni bilo, je predlagala sprejem slednjega sklepa:
Sklep 1:
ŠS FKBV potrdi dnevni red 1. izredne seje ŠS FKBV
Sklep je bil soglasno sprejet

Ad. 2. Poziv za sofinanciranje ŠS članic v letu 2020
Predsedujoča predstavi program dela ŠS FKBV v letu 2020, s katerim so se prisotni strinjali zato je
predsedujoča predlagala sprejetje slednjega sklepa:
Sklep 2:
Študentski svet Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru sprejme in potrdi Poziv za
sofinanciranje ŠS članic v letu 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet
Ad. 3. Zaostritev habilitacijskih meril
Predsedujoča predstavi predlog KZRZ glede zaostritve habilitacijskih meril.
Anja Ž. pove kaj so se pogovarjali na zadnji seji KZRZ, pogovarjali so se, da merila niso prestroga v
primerjavi z drugimi fakultetami. Argumenti KZRZ so bili tudi, da so bila takšna stroga merila že v
preteklosti.
Predsedujoča meni, da fakulteta nima materialnih pogojev, kot tudi ne s stališča staleža na posameznih
katedrah. Predsedujoča ni za predlog. ŠS FKBV se v večini ne strinja s predlogom KZRZ.
Po razpravi predsedujoča predlaga sprejetje slednjega sklepa:
Sklep 3:
Študentski svet Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru se seznani s predlogom
KZRZ glede zaostritve habilitacijskih meril.
Sklep je bil soglasno sprejet
Ad. 4. Razno
Predsedujoča seznani prisotne s študentsko anketo. Predstavi tudi cilj študentske ankete in pozove prisotne k
podajanju mnenja.
Predsedujoča prisotne pozove k imenovanju člana za KZRZ ter predlagajo študenta Vasilije Femič.
Po razpravi predlaga sprejetje slednjega sklepa:
Sklep 4:
ŠS FKBV se seznani z rezultati študentske ankete 2019/2020.
Sklep je bil soglasno sprejet
Sklep 4.1:
ŠS FKBV UM imenuje študenta Vasilije Femić kot člana študenta Komisije za znanstveno raziskovalne
zadeve za mandatno dobo enega leta.
Sklep je bil soglasno sprejet

Seja se je zaključila ob 12:00 uri.
Zapisala:
Klara Hriberšek

Predsedujoča:
Nina Tojnko
Prodekanica za študentska vprašanja

