ZAPISNIK
1. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru, ki je bila v četrtek, 8. decembra 2016, ob 16.30 uri v predavalnici P.02.

PRISOTNI:

Pia PREBEVŠEK, Mitja RUPNIK, Tomaž KLOPČIČ, Anže JURKOŠEK, Domen KIRN
KREFL, Demi HARC, Izak GLASENČNIK, Oskar ŽVEGLIČ, Mario KENDA, Tjaša
HERIČKO, Jan MIKOLIČ, Sara ZMRZLAK, Tilen KOCBEK, Alen RAJŠP, Niki
KOZODERC, Helena ROBIČ, Mirza SARAJLIĆ

OPRAVIČENO ODSTOTNI:

Nejc VINKO, Nik BRAČIČ

NEOPRAVIČENO ODSOTNI:

/

OSTALI PRISOTNI:

Monika STRAUSS

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 1. redne seje.
Sprejeli smo
Sklep 1:

Člani Študentskega sveta FERI potrjujejo predlagan dnevni red 1. redne seje Študentskega
sveta FERI.
Sklep je bil soglasno sprejet
11 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN
Ad 2/

Pregled in potrditev zapisnikov
Člani Študentskega sveta FERI so pregledali zapisnik 8. redne seje, 4. korespondenčne seje in konstitutivne
seje. Na zapisnike ni bilo poslanih pripomb, niti niso bile podane na seji.
Sprejeli smo
Sklep 2:

Člani Študentskega sveta FERI potrjujemo zapisnike 8. redne seje, 4. korespondenčne seje
in konstitutivne seje Študentskega sveta FERI.
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Sklep je bil soglasno sprejet
11 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN
Ad 3/
Izobraževanje študentskih predstavnikov
Monika Strauss, predsednica Delovne komisije za študijske zadeve ŠSUM je izvedla izobraževanje oz.
predstavitev za ŠS FERI.

Sejo je zapustil Mitja Rupnik.
Ad 4/
Habilitacijski postopki
Študentski svet FERI je bil seznanjen s prošnjo za podajo mnenja v postopku izvolitve v naziv za kandidata
doc. dr. Petra Kitaka, ki je vložil popolno vlogo za izvolitev v naziv.
Sprejeli smo
Sklep 3:

Člani Študentskega sveta FERI podajamo doc. dr. Petru KITAKU pozitivno mnenje
pedagoške usposobljenosti v postopku izvolitve v naziv.

Sklep je bil soglasno sprejet
10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN

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

Člani Študentskega sveta FERI podajamo dr. Niko LUKAČU pozitivno mnenje pedagoške
usposobljenosti v postopku izvolitve v naziv. Ni bilo podanih posebnih opažanj študentov.

Sklep je bil soglasno sprejet
10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN
Ad 5/
Poročilo s komisij s Senata in komisij senata FERI
Člani ŠS FERI so se seznanili z odstopno izjavo prodekanice za študentske zadeve iz KOK. Zanimanje za
članstvo v KOK je namesto nje izkazala Sara Zmrzlak.
Sprejeli smo
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Sklep 5:

Člani ŠS FERI se seznanimo z odstopno izjavo Pie Prebevšek iz KOK in senatu FERI
predlagamo v imenovanje Saro Zmrzlak kot študentsko predstavnico v KOK.
Sklep je bil soglasno sprejet
10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN
Ad 6/

Volitve v študentski svet Univerze v Mariboru
Prodekan za študentska vprašanja UM FERI predlaga študentsko volilno komisijo v naslednji postavi:
-

Pia Prebevšek za predsednico

-

Tjaša Heričko za članico

-

Demi Harc za članico

Sprejeli smo
Sklep 6:

Člani Študentskega sveta FERI potrdijo volilno komisijo za izvedbo volitev v Študentski svet
Univerze v Mariboru v naslednji postavi:
-

Pia Prebevšek za predsednico

-

Tjaša Heričko za članico

-

Demi Harc za članico

Sklep je bil soglasno sprejet
10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN

Študentski svet FERI je prejel kandidature kandidatov za izvolitev v Študentski svet Univerze v Mariboru.
Kandidiral je en kandidat – Mitja Rupnik za člana, nadomestno članico pa ŠS FERI v ŠSUM že ima.
Volišče je bilo v predavalnici P.02 Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru. Ob poteku glasovanja ni bilo nobenih posebnosti. Po pregledu volilnega imenika Študentskega
sveta UM FERI je bilo ugotovljeno, da ima pravico voliti dvanajst (12) volivcev in da je volilo deset (10)
volivcev. Vseh glasovnic je bilo petnajst (15).
Po odprtju volilne skrinjice je volilna komisija pregledala in preštela glasovnice in ugotovila, da je skupaj
glasovalo 10 volivcev, oddanih je bilo 10 glasovnic ter neuporabljenih je bilo 5 glasovnic.
Po preštetju glasov so bili rezultati naslednji:
Kandidat Mitja Rupnik, ki je kandidiral za člana ŠS UM, je prejel 10 glasov.

Sprejeli smo
Sklep 7:

Člani Študentskega sveta FERI glede na volilni izid, izvolijo Mitjo Rupnika za člana
Študentskega sveta Univerze v Mariboru.
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Sklep je bil soglasno sprejet
10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN

Ad 7/
Razno
Prodekanica je vse zbrane povabila na zaključno druženje ŠS UM, ki bo v torek, 20. 12. 2016.
Prav tako je zbrane pozvala, da razširijo vest o dobrodelni akciji ŠS UM zbiranja igrač in sladkarij za otroke iz
socialno ogroženih družin pod sloganom »Za igriv otroški nasmeh«, ki bo potekala do 16. 12. 2016.
Na koncu seje so se prisotni dogovorili še o terminu izredne seje ŠS FERI, ki bo v tednu od 12. 12. do 16. 12.
2016 zaradi izvedbe volitev študentskih predstavnikov v senat.

Seja je bila zaključena ob 18.20 uri.
Maribor, 9. 12. 2016

Zapisala sekretarka ŠS FERI
Tjaša Heričko, l.r.

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