ZAPISNIK
3. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru, ki je bila v četrtek, 16. februarja 2017, ob 14.00 uri v Senatni sobi objekta G2.

PRISOTNI:

Pia PREBEVŠEK, Domen KIRN KREFL, Nejc VINKO, Mario KENDA, Tjaša
HERIČKO, Jan MIKOLIČ, Sara ZMRZLAK, Tilen KOCBEK, Alen RAJŠP, Niki
KOZODERC, Helena ROBIČ, Mirza SARAJLIĆ

OPRAVIČENO ODSTOTNI:

Mitja RUPNIK, Tomaž KLOPČIČ, Anže JURKOŠEK, Demi HARC, Izak
GLASENČNIK, Oskar ŽVEGLIČ, Nik BRAČIČ

NEOPRAVIČENO ODSOTNI:

/

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 3. redne seje.
Sprejeli smo
Sklep 1:

Člani Študentskega sveta FERI potrjujejo predlagan dnevni red 3. 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 zapisnik 1. in 2. korespondenčne seje ter 2. redne seje. Na
zapisnike ni bilo poslanih pripomb, niti niso bile podane na seji.
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Sprejeli smo
Sklep 2:

Člani Študentskega sveta FERI potrjujemo zapisnike 1. in 2. korespondenčne seje ter 2.
redne seje.

Sklep je bil soglasno sprejet
7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN
Na seji so se pridružili Nejc Vinko, Jan Mikolič in Alen Rajšp.

Ad 3/
Habilitacijski postopki
Študentski svet FERI je bil seznanjen s prošnjo za podajo mnenja v postopku izvolitve v naziv za kandidata izr.
prof. dr. Vojka Matka in dr. Natašo Potočnik. Po dolgi diskusijo glede ocen študentske ankete in izkušenj
študentov s kandidatoma, smo se člani dogovorili, da z namenom pravilne odločitve, o kandidatih pridobimo
še dodatna mnenja ter se ponovno dobimo na izredni seji in glasujemo.
Ad 4/
Poročilo s Senata in komisij senata FERI
Pia Prebevšek je poročala iz KŠZ o uspešnosti informativnih dnevov. Sara Zmrzlak je poročala iz KOK o tem,
da se pripravlja Samoevalvacijsko poročilo. Drugih komisij v času od zadnje seje ni bilo.
Sprejeli smo
Sklep 3:

Člani ŠS FERI se seznanimo s poročilom s Senata FERI in komisij senata FERI.
Sklep je bil soglasno sprejet
8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN
Ad 5/

Plan dela ŠS FERI za leto 2017
Člani študentskega sveta so prejeli tabele, ki jih je pripravila prodekanica. V njih je bil narejen plan dela po
mesecih in kaj je za posamezen projekt potrebno pripraviti. Določili smo katera oseba bo za kateri dogodek
zadolžena. Za svoj dogodek je vsak določeni zadolžen, da začne pravočasno s pripravami in da o vsem
potrebnem obvešča prodekanico ter sekretarko ŠS FERI.
Sklep 4:

Člani ŠS FERI se seznanimo z natančnim planom dela ŠS FERI v tem koledarskem letu in
z zadolžitvami posameznikov.
Sklep je bil soglasno sprejet
8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN
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Ad 6/
Razno
Mirza Sarajlić je zbrane obvestil, da bo v maju potekala že 13. konferenca slovenskih elektroenergetikov
CIGRÉ-CIRED in da bo letos le-ta potekala na FERI. V okviru konference bo potekalo sedaj že tradicionalno
tekmovanje za najboljši študentski referat. Zbrane je prosil o razširitvi novice o študentskem tekmovanju med
študenti. Prav tako je predstavil možnost članstva v študentski sekciji CIGRÉ-CIRED, ki je brezplačno in prinaša
mnogo ugodnosti.
Na koncu seje so se prisotni dogovorili še o terminu izvajanja projekta »Otvoritev novega semestra«, ki bo
potekal 21. 2. ali 23. 2. med 7.30 in 9. uro.

Seja je bila zaključena ob 14.30 uri.
Maribor, 16. 2. 2017

Zapisala sekretarka ŠS FERI
Tjaša Heričko, l.r.

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

-3-

