ZAPISNIK
6. redne seje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru, ki je bila v ponedeljek, 15. maja 2017, ob 16.00 uri v Senatni sobi objekta G2.

PRISOTNI:

Pia PREBEVŠEK, Tomaž KLOPČIČ, Anže JURKOŠEK, Domen KIRN KREFL, Nejc
VINKO, Oskar ŽVEGLIČ, Mario KENDA, Tjaša HERIČKO, Jan MIKOLIČ, Nik
BRAČIČ, Helena ROBIČ, Mirza SARAJLIĆ

OPRAVIČENO ODSTOTNI:

Mitja RUPNIK, Demi HARC, Izak GLASENČNIK, Sara ZMRZLAK, Tilen KOCBEK,
Alen RAJŠP, Niki KOZODERC

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 6. redne seje.
Sprejeli smo
Sklep 1:

Člani Študentskega sveta FERI potrjujejo predlagan dnevni red 6. redne seje Študentskega
sveta FERI.
Sklep je bil soglasno sprejet
8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN
Ad 2/

Pregled in potrditev zapisnikov
Člani Študentskega sveta FERI so pregledali zapisnika 5. redne seje in 3. korespondenčne seje. Na zapisnika
ni bilo poslanih pripomb, niti niso bile podane na seji.
Sprejeli smo
Sklep 2:

Člani Študentskega sveta FERI potrjujemo zapisnika 5. redne seje in 3. korespondenčne
seje Študentskega sveta FERI.

-1-

Sklep je bil soglasno sprejet
8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN
Ad 3/
Poročilo s Senata in komisij senata FERI
Prodekanica je poročala o sklepu KŠZ, ki med drugimi poziva tudi študentski svet, da se opredeli glede
problematike in razmisli o rešitvi, in sicer so zaposleni opozorili, da se pogosto dogaja, da se študenti že v
naprej odločijo, da bodo določen predmet predmeta opravljali šele v naslednjem študijskem letu, kar prinaša
pri izvedbi velike težave, saj takšnih študentov ni na seznamu vpisanih za določen predmet in ni mogoče
vnaprej predvideti skupin. KŠZ kot eno izmed rešitev predlaga sprememba vpisnih pogojev, ki bi zahtevala,
da mora imeti študent ob vpisu v višji letnik opravljene vse obveznosti iz vaj predhodnega letnika.
Člani ŠS FERI smo po debati, v kateri smo prišli do skupnega zaključka, da smo že sedaj ena izmed fakultet
UM z najstrožjimi pogoji za napredovanje, glasovali o naslednjem sklepu:
Sklep 3:

Člani ŠS FERI smo proti kakršnikoli zaostritvi pogojev za napredovanje.

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

Drugih sej v času od zadnje seje ni bilo oz. na njih ni bilo nič pomembnega za študente ali pa predstavnikov
ni bilo prisotnih.
Ad 4/
Plan dela ŠS FERI za leto 2017
Prodekanica je poročala o pikniku, ki je potekal v petek, 12. maja na Fontani.
Pogovorili smo se o dogodkih do izpitnega obdobja, in sicer:
•

•
•
•
•

Priprave na LAN party so v polnem teku, na nas pa je, da dogodek čimbolj razširimo med študente in
zainteresirane. Vsi, ki imajo čas in so zainteresirani lahko pridejo na dogodek pomagat, glavna ekipa
pa so Jan, Mario, Nejc, Tjaša in Pia. Oskar in Anže sta se javila, da bosta pomagala pri pripravi kablov
za dogodek. Prodekanica bo njun kontakt posredovala asist. Urošu Berglezu.
FERI pong bo potekal v torek, 30.5. na Fontani. Več informacij bo znanih v naslednjem tednu. Za
dogodek sta zadolžena Mirza in Alen.
Nogometni turnir bo potekal 7. oz. 8. junija (odvisno od vremena). Za dogodek je zadolžen Nik,
pomagali mu bodo tutorji. Priprave so že v polnem teku.
Prodekanica se bo izven seje dobila z Mitjo, ki je zadolžen za projekt FERI Ultimate, saj ga ni bilo
prisotnega. Pogovorila se bosta o izvedbi dogodka.
V dveh terminih v tednih od 29.5. do 2.6. in od 5.6. do 9.6. bo potrebno izvest promocijo študentske
ankete. Za drugi termin se je javil Domen. Ostali morajo razmisliti in se javiti najkasneje v petek, 26.
maja.
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Ad 5/
Razno
Študenti so opozorili, da ponovno ne delajo električne vtičnice pri mizah, ki jih najdemo na fakulteti in so
namenjene za skupno delo. Prav tako so ponovno pozvali k ureditvi »sprostitvenega« kotička z zofami oz.
mehkimi površinami za sedet. Želimo si tudi, da bi v poslopju G3 bilo več možnosti za sedenje v času čakanja
na študijske obveznosti.
Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.
Maribor, 17. 5. 2017

Zapisala sekretarka ŠS FERI
Tjaša Heričko, l.r.

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