
 

 
 
 

 
ZAPISNIK 

1.redne seje Študentskega sveta Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, Univerze v Mariboru, 

ki je potekala 16. 12. 2014, ob 15:00 v A104 
 

PRISOTNI: Nastja Hriberšek, Matevž Roškarič, Miha Prelog, Suzana Cvijetinović, Taja 
Žitek,  Vita Petek Regoršek,  Gašper Zajc, Tibor Kuna, Žiga Kvar, Matej Hribar, Aničić 
Božidar.  
OSTALI PRISOTNI: Timotej Vidovič, Neja Tevž, Luka Romanić, Urška Rovšnik,  
Urška Škorc, Žan Hribar. 
ODSOTNI: Matej Ravber, Gabrijela Tkalec, Aleksandra Petrovič, Alja Gabor. 
 
 
 
AD1. Potrditev dnevnega reda. 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika konstituirne seje ŠS FKKT  
3. Študentska problematika 
4. Habilitacijska področja 
5. Poročilo komisije sa ocenjevanje kakovosti 
6. Rektorske volitve 
7. Predekanstvo na FKKT 
8. Razno 
 
 
SKLEP 1 
 
 
Študentski svet FKKT UM sprejme predlagani dnevni red 1.redne seje Študentskega 
sveta FKKT UM. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
AD2. Potrditev zapisnika konstituirne seje ŠS FKKT iz dne 27.11.2014  
 
Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. 
 
 



 

 
 
 
SKLEP 2 
 
Študentski svet FKKT UM potrdi zapisnik konstituirne seje ŠS FKKT iz dne 27.11.2014. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
AD3. Študentska problematika 
 
Na zahtevo prof. dr. Andreje Goršek, predsednice komisije za ocenjevanje kakovosti, 
smo študentje diskutirali o upravičenosti ostanka poštnih nabiralnikov, kjer študenti 
lahko oddajo svoja mnenja, predloge, pohvale, itd. Vsi smo se strinjali, da je takšen 
mehanizem evaluacije študijskega procesa, od strani študentov ustrezen, saj jim je 
omogočeno da sproti prispevajo k izboljšavi študijskega procesa. Dogovorjeno je, da 
bomo vse pohvale  ter pripombe posredovali profesorjem, brez prehodne selekcije. 
Na zahtevo profesorja se določena pripomba, oziroma predlog, lahko obravnava na 
redni seji Študentskega sveta in na ta način lahko profesor pridobi še mnenje ostalih 
študentov. Strinjali smo se tudi, da mora biti zagotovljena anonimnost študentov, ki 
oddajo svoje pripombe in predloge. 
 
SKLEP 3 
 
Študentski svet podpira ostanek poštnih nabiralnikov, ki so namenjeni predlogom, 
pohvalam in predlogom študentov.   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
AD4. Habilitacijska Področja  
 
ŠS FKKT je prejel prošnjo za podajo mnenja o pedagoškem delu dr. Petre Kotnik, ki se 
trenutno nahaja v habilitacijskem postopku.  
 
SKLEP 4 
 
Študentski svet daje pozitivno mnenje o pedagoškem delu dr. Petre Kotnik, ki se 
trenutno nahaja v habilitacijskem postopku.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
AD5. Poročilo komisije sa ocenjevanje kakovosti. 
 
 
 



 

 
 
 
 
Članom ŠS FKKT sem predstavil delovno verzijo poročila komisije za ocenjevanje 
kakovosti. Predstavil sem jim spremembe glede na lansko leto, ki se predvsem 
nanašajo na vključenost študentov v raziskovalni proces, ter spreminjanje študijskega 
programa. V bližnji prihodnosti pričakujemo končno verzijo poročila, takrat pa bo ŠS 
sprejel še uradni sklep.  
 
AD6. Rektorske volitve 
 
Članom ŠS sem predstavil stvari, ki so bile pred kratkim dogovorjene na kolegiju 
prodekanov UM. Predvsem smo se menili o pomembnosti enotnosti vseh študentov 
Univerze, ter pomembni nalogi, ki bodo vsi elektorji iz vrst študentov imeli pri 
glasovanju za rektorja. Načelno smo se zmenili da bodi vsi člani ŠS z volilno pravico, 
tudi elektorji. Članom je povedano da v bližnji prihodnosti lahko pričakujejo klice, ter 
drugi tipe pritiskov potencialnih kandidatov za rektorja.  
 
 
AD7. Prodekanstvo na FKKT 
 
Glede na to da se počasi bliža konec mojega mandata sem zainteresirane člane povabil 
k prijavi za mesto prodekana, ter jim v kratkem razložil katere so obveznosti ter pravice 
študenta prodekana. Ne na zadnje, v poletnem semestru bom odsoten tri mesece, kar 
pomeni da bo nekdo drugi prevzel vodenje ŠS, ter vodenje sej ŠS, v tem obdobju. 
Zainteresirane študente sem pozval da se do konca leta prijavijo, kako bi imeli dovolj 
časa, za izvolitev nadomestnega predsednika ŠS.  
 
 
AD8. Razno 
 
Seja zaključena ob 16:00 
 
Za Zapisnik                                                            Prodekan za študentska vprašanja FKKT 
Božidar Aničić                                                                                                 Božidar Aničić  
 
 


