Pivola 10, 2311 Hoče
13. januar 2020

ZAPISNIK
2. redne seje Študentskega sveta FKBV UM, dne 13.1.2020

2.redna seja ŠS FKBV je potekala v ponedeljek, 13.1.2020 ob 11. uri v Senatni sobi, na Fakulteti za
kmetijstvo in biosistemske vede UM.
Prisotni na 2. redni seji ŠS FKBV
Prodekanica za
študentska
vprašanja

Nina Tojnko
1.

letnik

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

Eva Višnar,
Klara Hriberšek

Ostali prisotni

/

2.

letnik

Nika Gregorič,
Karin Glazer

Vasilije Femić,
Jernej Podlesnik
Primož Vrdinek

3.

letnik

Blaž Jelen,
Patricija Halužan

4.

letnik

Absolventi

Doktorski
študenti

Andreja
Grobiša

Andrej
Perko

Petra Marko,
Sanja Kranjc

Ana Lončarič

Klementina
Jelen

Anja Žnidar
Veronika Turk

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 2. redne seje ŠS FKBV
Predsedujoča je predlagala slednji dnevni red:

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

Potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS FKBV UM
Poročila preteklih komisij
Agrikultura in okolje (UNI)
Članstvo študentov po komisijah FKBV
Izvolitev v naziv
Končno poročilo
Razno

Ker razprave ni bilo, je predlagala sprejem slednjega sklepa:
Sklep 1:
ŠS FKBV potrdi dnevni red 2. redne seje ŠS FKBV
Sklep je bil soglasno sprejet

Ad. 2. Poročila preteklih komisij
Poročilo preteklih komisij je bilo predsedujoči posredovano s strani Tjaše Pangerl. Predstavila ga je
predsedujoča. Glavna tema poročila 4. redne seje KŠZ je bila diferenciacija VS in UNI programa, kjer so
obravnavali problematiko glede obdržanja klasičnega diplomskega dela na UNI programu.
Prodekanica je predlagala sprejetje sledečega sklepa:
Sklep 2:
ŠS UM FKBV se seznani s poročili komisij.
Sklep je bil soglasno sprejet
Ad. 3. Agrikultura in okolje (UNI)
Predsedujoča je predstavila argumente za ukinitev diplom za UNI programu FKBV na podlagi mnenj
študentov UNI programa v 3. letniku (v 3. letniku UNI programa prevelik nabor vsebin z neupoštevanjem
omejitve obsega vsebine, ki jo narekuje učni načrt, visoka obremenitev v 3. letniku rezultira v ovirani
prehodnosti na drugo stopnjo, predmetnik UNI nima predmeta vezanega na izdelavo diplomskega dela..).
Po predstavitvi je predsedujoča odprla razpravo.
P. Marko meni, da bi lahko nastala težava pri prepisovanju študentov na programe – zmanjšanje vpisa na VS
programe. Predsedujoča pove, da to mogoče ne bi bil problem zaradi nespremenjenih vpisnih pogojev, s
čimer so se prisotni strinjali. Predsedujoča tudi predstavi argument, razlike med VS in UNI programom.
Meni, da se po zaključeni prvi stopnji (kjer VS in UNI program zaključita z diplomskim delom) študentje
obeh programov na koncu vpišejo pod enakimi pogoji, pri čemer pa ima UNI program višje vpisne pogoje za
1. stopnjo, višje obremenitve tekom študija zaradi česar se študentje UNI programa ne uspejo vpisati na 2.
stopnjo na 1. rok. Prisotni so se s predstavljenim argumentom strinjali zato je predsedujoča predlagala
sprejetje slednjega sklepa:
Sklep 3:
ŠS FKBV se strinja z diferenciacijo VS in UNI programov s katero pride do ukinitve diplomskega dela, kot
zaključnega izdelka, na UNI programu.
Sklep je bil soglasno sprejet

Ad. 4. Članstvo študentov po komisijah FKBV
Predsedujoča predstavi prosta mesta komisij FKBV, kjer se prisotni člani javijo za članstvo.
Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje: Petra Marko in Nina Tojnko.
Komisija za študijske zadeve: Karin Glazer in Tjaša Pangerl.

Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve: Anja Žnidar.
Komisija ja ocenjevanje kakovosti: Jernej Podlesnik in Eva Višnar.
Komisija za nagrade in priznanja: Klementina Jelen.

Prodekanica je predlagala sprejetje sledečega sklepa:
Sklep 4:
ŠS UM FKBV imenuje člane študente Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje za
mandatno dobo 1 leta Petro Marko in Nina Tojnko.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 4.1:
ŠS UM FKBV imenuje člane študente Komisije za študijske zadeve za mandatno dobo 1 leta Karin Glazer in
Tjaša Pangerl.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 4.2:
ŠS UM FKBV imenuje člane študente Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve za mandatno dobo 1 leta
Anjo Žnidar.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 4.3:
ŠS UM FKBV imenuje člane študente Komisije ja ocenjevanje kakovosti za mandatno dobo 1 leta Jerneja
Podlesnik in Evo Višnar.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 4.4:
ŠS UM FKBV imenuje člane študente Komisije za nagrade in priznanja za mandatno dobo 1 leta Klementino
Jelen.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5. Izvolitev v naziv
Seja se zapre za javnost.
Sklep 5:
SŠ UM FKBV podaja pozitivno mnenje na prošnjo za podajo mnenja v postopku izvolitve v naziv za doc.
dr. Marjan Janžekovič.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6. Končno poročilo
Predsedujoča predstavi končno poročilo.
Po razpravi predsedujoča predlaga sprejetje slednjega sklepa.
Sklep 6:
SŠ FKBV se seznani in potrdi vsebinsko in finančno poročilo za obdobje od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 7. Razno
Člani so bili seznanjeni z Akcijskim načrtu za odpravljanje ovir za študente s posebnim statusom.
Ker razprave ni bilo je predsedujoča predlagala sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 7:
ŠS UM FKBV se seznani z Akcijskem načrtu za odpravljanje ovir za študente s posebnim statusom.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Seja se je zaključila ob 12:00 uri.

Zapisala:
Klara Hriberšek
__

Predsedujoča:
Nina Tojnko
Prodekanica za študentska
vprašanja

