ZAPISNIK
5. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru, ki je bila v sredo, 12. aprila 2017, ob 16.00 uri v Senatni sobi objekta G2.

PRISOTNI:

Pia PREBEVŠEK, Tomaž KLOPČIČ, Demi HARC, Izak GLASENČNIK, Oskar
ŽVEGLIČ, Mario KENDA, Tjaša HERIČKO, Jan MIKOLIČ, Nik BRAČIČ, Mirza
SARAJLIĆ

OPRAVIČENO ODSTOTNI:
NEOPRAVIČENO ODSOTNI:

Mitja RUPNIK, Anže JURKOŠEK, Domen KIRN KREFL, Nejc VINKO, Sara
ZMRZLAK, Tilen KOCBEK, Alen RAJŠP, Niki KOZODERC, Helena ROBIČ
/

OSTALI PRISOTNI:

/

Sejo je začela in vodila prodekanica za študentska vprašanja Pia Prebevšek, ki je vse navzoče pozdravila.
Ad 1/
Pregled in potrditev dnevnega reda
Člani Študentskega sveta FERI so prejeli in pregledali dnevni red 5. redne seje.
Sprejeli smo
Sklep 1:

Člani Študentskega sveta FERI potrjujejo predlagan dnevni red 5. redne seje Študentskega
sveta FERI.
Sklep je bil soglasno sprejet
7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN
Ad 2/

Pregled in potrditev zapisnikov
Člani Študentskega sveta FERI so pregledali zapisnika 4. redne seje. Na zapisnike ni bilo poslanih pripomb, niti
niso bile podane na seji.
Sprejeli smo
Sklep 2:

Člani Študentskega sveta FERI potrjujemo zapisnika 4. redne seje.
Sklep je bil soglasno sprejet
7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN
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Ad 3/
Habilitacijski postopki
Študentski svet FERI je bil seznanjen s prošnjo za podajo mnenja v postopku izvolitve v naziv za kandidata
doc. dr. BOŠTJANA VLAOVIČA, ki je vložil popolno vlogo za izvolitev v naziv.
Sprejeli smo
Sklep 3:

Člani Študentskega sveta FERI podajamo doc. dr. BOŠTJANU VLAOVIČU pozitivno mnenje o
pedagoški usposobljenosti v postopku izvolitve v naziv.
Sklep je bil soglasno sprejet
7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN

Študentski svet FERI je bil seznanjen s prošnjo za podajo mnenja v postopku izvolitve v naziv za kandidata
mag. MLADENA BOROVIČA, ki je vložil popolno vlogo za izvolitev v naziv.
Sprejeli smo
Sklep 4:

Člani Študentskega sveta FERI podajamo mag. MLADENU BOROVIČU pozitivno mnenje o
pedagoški usposobljenosti v postopku izvolitve v naziv.
Sklep je bil soglasno sprejet
7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN

Študentski svet FERI je bil seznanjen s prošnjo za podajo mnenja v postopku izvolitve v naziv za kandidatko
dr. TINO TOMAŽIČ, ki je vložila popolno vlogo za izvolitev v naziv.
Sprejeli smo
Sklep 5:

Člani Študentskega sveta FERI podajamo dr. TINI TOMAŽIČ pozitivno mnenje o pedagoški
usposobljenosti v postopku izvolitve v naziv.
Sklep je bil soglasno sprejet
7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN
Ad 4/

Poročilo s Senata in komisij senata FERI
Pia Prebevšek je poročala iz seje Komisije za študijske zadeve UM FERI, in sicer, da bodo v tednu med 15. in
19. majem potekale predstavitev študijskih smeri, izbirnih predmetov in projektov za študente 1. in 2.
letnikov študijskih programov 1. stopnje. Prav tako je poročala, da bodo 13. aprila potekali informativni dnevi
za študij na 2. stopnji, dan kasneje pa za študij na 3. stopnji.
Mirza Sarajlić je poročal iz KZRZ UM FERI, in sicer, da bo za delo na določenih projektih potrebno v prihodnje
podpisat obrazec o varovanju intelektualne lastnine in poslovnih skrivnosti.
Drugih sej v času od zadnje seje ni bilo oz. na njih ni bilo nič pomembnega za študente ali pa predstavnikov
ni bilo prisotnih.
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Sprejeli smo
Sklep 6:

Člani ŠS FERI se seznanimo s poročilom s Senata FERI in komisij senata FERI ter poročilom
iz seje ŠSUM.
Sklep je bil soglasno sprejet
7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN

Ad 5/
Plan dela ŠS FERI za leto 2017
Člani študentskega sveta smo se pogovorili o treh projektih, ki nas čakajo v nadaljevanju oz. v naslednjem
mesecu, in sicer 19. aprila bomo izvedli Bowling za zaposlene in študente UM FERI, na katerega v času seje
že potekajo prijave. V maju sledijo projekti »Lan party«, za termin katerega smo se dogovorili, in sicer 26.
maj. Prodekanica je zadolžena, da vloži vlogo na Poslovodni odbor UM FERI za uporabo prostorov.
»Motivacijski dan ŠS FERI« bo potekal v obliki piknika na Fontani v petek, 12. maja. Pridružili se bodo tudi
tutorji. »FERI pong« bo potekal v zadnjem tednu maja oz. prvem tednu junija. Zadolžene za omenjene
projekte je prodekanica pozvala k intenzivnim pripravam in organzaciji.
Ad 6/
Razno
Prodekanica je zbrane obvestila, da bo na spletni strani ŠS FERI dodana podstran, na katero bomo objavljali
ankete študentov, katerih rezultati bodo namenjeni njihovim zaključnim delom (diplomske ali magistrske
naloge).
Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.
Maribor, 13. 4. 2017

Zapisala sekretarka ŠS FERI
Tjaša Heričko, l.r.

prodekanica za študentska vprašanja FERI
Pia Prebevšek, l.r.
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