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Krško, 23. februar 2017 

 

Zapisnik 3. Redne seje Študentskega sveta  

Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________ 
 
ki je potekala 23. februarja v prostorih ŠS Fakultete za energetiko UM s pričetkom ob 16:00 uri. 

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za energetiko UM: 

Gregor VENIGER, Andrej JUG, Larisa SEVŠEK, Aldin MUJAGIĆ, Jurij KRSNIK, Anže KRSNIK 
 
Odsotni člani ŠS Fakultete za energetiko UM:Neža Ravnikar, Franc Rihl, Oliver Ocvirk, Kim Špiler 

Predsedujoči ŠS Fakultete za energetiko UM: Gregor VENIGER 

Ostali prisotni: Alen KROŠELJ, Anže Čas 

 

Gregor Veniger, prodekan za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, je 
pozdravil vse člane Študentskega sveta Fakultete za energetiko. 
 
Prodekan za študentska vprašanja je preveril sklepčnost. Na podlagi ugotovitve o sklepčnosti, je 
Študentski svet Fakultete za energetiko UM začel s svojim delom. 
 

Predstavljen je bil naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika 2. redne seje ŠS FE UM 
2. Potrditev dnevnega reda 3. Redne seje ŠS FE UM  
3.Pregled finančnega stanja 
4. Projekti 
5. Volitve, imenovanja in mnenja 
6. Študentska problematika 
7. Razno  
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Add 1) Pregled zapisnika 2. redne seje ŠS FE UM 

 
Gregor Veniger, prodekan za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, je 
prisotne člane seznanil s sprejetimi sklepi 2. redne seje ŠS FE UM, in v glasovanje posredoval pregled 
zapisnika 2. redne seje ŠS FE UM: 
 
Sklep št. 1: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru potrdi zapisnik 2. redne seje 
ŠS FE UM. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet 

 
 

Add 2) Potrditev dnevnega reda 3. Redne seje ŠS FE UM  

 
Gregor VENIGER, prodekan za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, je 
prisotnim članom v glasovanje posredoval predlog dnevnega reda: 
 
1. Pregled zapisnika 2. redne seje ŠS FE UM 
2. Potrditev dnevnega reda 3. Redne seje ŠS FE UM  
3.Pregled finančnega stanja 
4. Projekti 
5. Volitve, imenovanja in mnenja 
6. Študentska problematika 
7. Razno 
Sklep št. 2: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru je potrdil predlagani dnevni 
red 3. redne seje ŠS FE UM. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet 
 
 

Add 3) Pregled finančnega stanja 

 
Gregor VENIGER, prodekan za študentska vprašanja FE UM, je prisotne člane obvestil, da zaradi 
nepravočasnega imenovanja prodekana za študentska vprašanja, ni oddal popolnega poziva za 
sofinanciranje ŠS. Povedal je, da je bil pozvan k dopolnitvi poziva in da imamo zelo kratek časovni rok 
za sprejetje le tega. Prisotnim članom je predstavil že narejen poziv za sofinanciranje ŠS, in pozval 
prisotne člane, če imajo kakšno stvar za spremeniti. Po strinjanju članov, da ni potrebna sprememba, 
je Gregor Veniger prisotnim članov v glasovanje posredoval poziv za sofinanciranje ŠS: 
 
Sklep št. 3: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru je potrdil predlog poziva za 
sofinanciranje ŠS FE UM. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet 
 
 

Add 4) Projekti 

 
Gregor VENIGER, prodekan za študentska vprašanja FE UM, je prisotne člane obvestil, da je 20. marca 
predvidena ekskurzija v delovna okolja na Ptujskem območju, ki  bo organizirana  skupaj s študentskim 
svetom Fakultete za strojništvo. Poudaril je, da bo ŠS FE UM v primeru zavrnjenega poziva imel 
probleme z izpeljavo te ekskurzije ter z izpeljavo drugih projektov, saj ŠS FE UM ne bo imel financ s 
katerimi bi posloval. 
 
Jurij KRSNIK je dal pobudo, da bi ogledali podjetja, ki si jih še nismo ogledali. 
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Poudaril je, da se projektom, ki se izvajajo skupaj s profesorji, naj jasno določijo smernice po katerih 
bodo projekti potekali. Podal je pobudo, da se sestavijo dolgoročni cilji za izvedbo projektov. 
 
Gregor VENIGER, je prisotne obvestil o planiranju ekskurzije v strokovna področja energetike, ki bodo 
planirana v obveznem učnem načrtu za študente 1. letnika FE UM.  
 
Aldin Mujagić je poudaril, če lahko vključijo še 2. letnike v izvedbe projektov pri ogledu strokovnega 
področja. 
 
Alen KROŠELJ mu je odgovoril, da se bodo lahko ostali študentje brez problema priključili ogledom 
strokovnih področij energetike. 
 
Sklep št. 4: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru se seznani s potekom 
projektov ŠS FE UM. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet 
 
 

Add 5)  Volitve, imenovanja in mnenja 

 
 
Pod volitve, imenovanje in mnenja ni bilo razprave. 
 
 

Add 6) Študentska problematika 

 
 
Gregor VENIGER, prodekan za študentska vprašanja FE UM, je člane ŠS FE UM seznanil z akcijskim 
načrtom  za odpravlanje ovir pri študiju. 
 
Sklep št. 5 : Študentski svet FE UM se seznani z vsebino akcijskega načrta za odpravljanje ovir pri 
študiju 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Add 7) Razno 

 
 
Alen KROŠELJ in Larisa SEVŠEK sta predstavila potek na informativnihi dnevih ter poudarila, da se je 
stanje zelo izboljšalo glede zanimanje dijakov za FE UM. 
Gregor VENIGER je predstavil debato, ki je potekala na kolegiju prodekanov o informativnih dneh. 
 
Alen KROŠELJ je pohvalil Anžeta ČASA ter Lariso SEVŠEK za pomoč pri izdelavi promocijskega videa FE 
UM ter vso angažiranost, ki sta jo pokazala za ta skupni projekt. 
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Gregor VENIGER, prodekan za študentska vprašanja Fakultete za energetiko UM, se je prisotnim 
članom zahvalil in jih lepo pozdravil.  
 
Seja  se je zaključila ob 16. 55 uri. 
 
S spoštovanjem, 

   Gregor VENIGER 
    Prodekan za študentska 

vprašanja Fakultete za energetiko 
UM 

    
 
Zapisnik zapisal: 
Alen Krošelj 
 
Dostaviti: 

- 1x Članom ŠS FE UM po e-pošti 
- 1x Arhiv 


