Pivola 10, 2311 Hoče
12. februar 2020

ZAPISNIK
3. redne seje Študentskega sveta FKBV UM, dne 12.2.2020

3.redna seja ŠS FKBV je potekala v sredo, 12.2.2020 ob 11. uri v Senatni sobi, na Fakulteti za kmetijstvo in
biosistemske vede UM.
Prisotni na 3. redni seji ŠS FKBV
Prodekanica za
študentska
vprašanja

Nina Tojnko
1.

letnik

2.

letnik

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

Eva Višnar
Klara Hriberšek

Nika Gregorič,
Karin Glazer

Ostali prisotni

Prof. dr. Tomaž Langerholc

3.

letnik

Blaž Jelen,
Patricija Halužan

4.

letnik

Petra Marko

Absolventi
Andreja
Grobiša

Sanja Kranjc
Jernej Podlesnik
Vasilije Femić

Primož Vrdinek

Ana Lončarič

Tjaša Pangerl

Veronika Turk
Anja Žnidar

Klementina
Jelen

Doktorski
študenti
Andrej
Perko

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.

Potrditev dnevnega reda 3. redne seje ŠS FKBV UM
Zaostritve habilitacijskih meril
Podaja mnenje o kandidatih za prodekana za študentska vprašanja ŠS FKBV
Informativni dnevi 2020
Razno

Ker razprave ni bilo, je predlagala sprejem slednjega sklepa:
Sklep 1:
ŠS FKBV potrdi dnevni red 3. redne seje ŠS FKBV
Sklep je bil soglasno sprejet

Ad. 2. Zaostritve habilitacijskih meril
Prof. Langerholc predstavi in seznani ŠS FKBV z zaostritvijo habilitacijskih merili. Pove, da mora imeti
vsak nosilec določene reference, da lahko ima svoje predmete. Merila naj bi veljala za pridobitev naziva
profesorjev. Predlaga nam, da bi se morala merila zaostriti, z namenom , da se ljudi vzpodbudi.
Predsedujoča predstavi stališče ŠS FKBV, ki smo ga podali na prejšnji seji ŠS FKBV.
Prof. Langerholc pove, da mora biti urejen tako pedagoški kot tudi raziskovalni del fakultete. Pove tudi, da je
ta predlog še vedno v fazi diskusije.
Grobiša A. prestavi svoje mnenje, kjer pove, da bodo profesorji čutili z to zaostritvijo nek dodatki pritisk. S
katerim se bodo na tak način manj posvetili pedagoškemu delu.
Prof. Langerholc argumentira, da si morajo torej profesorji posledično s tem predlogom porazdeliti čas, ki ga
posvetijo in pedagoškemu delu in raziskovalnemu delu.
Prof. Langerholc je zapustil sejo ob 11:34.
Prodekanica je predlagala sprejetje sledečega sklepa:
Sklep 2:
ŠS UM FKBV se seznani z zaostritvijo habilitacijskih meril, ki jo je podala KZRZ FKBV UM.
Sklep je bil soglasno sprejet
Ad. 3. Podaja mnenje o kandidatih za prodekana za študentska vprašanja ŠS FKBV
Predsedujoča predstavi kandidate h kandidaturi za prodekana za študentska vprašanja FKBV ter odpre
razpravo k podaji mnenj.
Prisotni so se s predstavljenim kandidatom strinjali zato je predsedujoča predlagala sprejetje slednjega
sklepa:
Sklep 3:
ŠS FKBV poda pozitivno mnenje študentki Niki Gregorič, kot prodekanici za študentska vprašanja FKBV
UM.
Sklep je bil soglasno sprejet

Ad. 4. Informativni dnevi 2020
Predsedujoča članom ŠS FKBV razdeli program informativnih dnevov. Seznani nas z celotnim programom
informativnih dnevov ter delo, ki ga bo zahteval.
Prodekanica je predlagala sprejetje sledečega sklepa:
Sklep 4:

ŠS UM FKBV se seznani s programom izvedbe Informativnih dni 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5. Razno
Seja se zapre za javnost.
Po razpravi se seja odpre za javnost.
Predsedujoča prisotne seznani s sklepom o razrešitvi predsedujoče.

Sklep 5:
ŠS UM FKBV poda pozitivno mnenje kandidatu dr. Andreju PAUŠIČU za ponovno izvolitev v naziv višji
predavatelj za predmetno področje »botanika«.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 6:
ŠS FKBV UM se seznani s sklepom o predčasni razrešitvi s funkcije prodekanice za študentska vprašanja
FKBV UM oz. ji le-ta preneha s 28.2.2020 s podano odstopno izjavo z dne 29.1.2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Seja se je zaključila ob 12:00 uri.

Zapisala:
Klara Hriberšek
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Predsedujoča:
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vprašanja

