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Krško, 8. maj, 2017 

 

Zapisnik 5. Redne seje Študentskega sveta  

Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________ 
 
ki je potekala 8. maja v  prostorih Študentskega sveta Fakultete za energetiko UM s pričetkom ob 14. 

20. 

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za energetiko UM: 

Gregor VENIGER, Franc RIHL, Aldin MUJAGIĆ, Neža RAVNIKAR, Kim ŠPILER, Anže Hribar 
 
Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za energetiko UM: Larisa SEVŠEK, Jurij KRSNIK, Oliver OCVIRK, 

Andrej JUG 

Neopravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za energetiko UM: 

Predsedujoči ŠS Fakultete za energetiko UM: Gregor VENIGER 

Ostali prisotni:  

 

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 in potrditev zapisnika 4. Redne seje ŠS FE UM 
2. Potrditev dnevnega reda5. 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 in potrditev zapisnika 4. redne seje ŠS FE UM 

 
Gregor VENIGER, prodekan za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, je 
prisotnim članom v glasovanje posredoval pregled zapisnika 4. redne seje ŠS FE UM: 
 
Sklep št. 1: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru potrdi zapisnik 4. Redne seje 
ŠS FE UM. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

Add 2) Potrditev dnevnega reda 5. 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 in potrditev zapisnika 4. Redne seje ŠS FE UM 
2. Potrditev dnevnega reda 5. 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 5. redne seje ŠS FE UM. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Add 3) Pregled finančnega stanja 

 
Gregor Veniger, prodekan za študentska vprašanja je omenil težavo pri izdaji računa za karting, ki je 
potekal 10.4.2017, saj je bil ta izdan v dveh različicah pri katerih se je cena razlikovala za 150 €. V petek, 
12.4.2017 bo ŠS FE UM izvedel  piknik, za katerega je namenjeno okoli 200 €. 
 
Sklep št. 3: Študentski svet Fakultete za energetike Univerze v Mariboru se je seznanil s finančnim 
stanjem ŠS FE UM. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Add 4) Projekti 

 
Gregor Veniger, prodekan za študentska vprašanja, je povedal, da je bilo v marcu načrtovano 
predavanje športnika, Simona Marčiča, ki pa se je prestavilo na jesen. Predstavil je ekskurzijo v Velenje, 
ki se bo izvedla 12.3.2017, ter prisotne pozval naj povabijo sošolce k čim večji udeležbi.  
 
Sklep št. 4: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru se je seznanil s projekti ŠS 
FE UM. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Add 5) Volitve, imenovanja in mnenja 
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Zaradi izgube statusa študenta Alena Krošlja, so se v organih Fakultete in Univerze odprla nova mesta 
za člane komisije za kakovost, Senata FE, Akademskega zbora FE in člana v Študentskem svetu Univerze 
v Mariboru.  
 
Sklep št. 5: Za člana oz. nadomestnega člana komisije za kakovost Fakultete za energetiko študentski 
svet FE UM predlaga Gregorja VENIGERJA. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep št. 6 : Študentski svet Fakultete za energetiko UM predglaga Gregorja VENIGERJA za člana 
Študentskega sveta Univerze v Mariboru. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ostali člani bodo imenovani naknadno. 
 
 
Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru je moral podati mnenje o prof. Amor 
Chowdhury, za ponovno izvolitev v naziv docent. 
 
Sklep št. 7:  Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru poda pozitivno mnenje doc. 
dr. Amorju Chowdhuryu za ponovno izvolitev v naziv docent.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Gregor Veniger,prodekan za študentska vprašanja, je omenil predlog šolnin za izredne študente, za 
katerega je ŠS FE UM moral podati mnenje. 
 
Sklep št. 8:  Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru podaja pozitivno mnenje 
za predlog šolnin za študijsko leto 2017/2018. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Add 6) Študentska problematika 

 
Gregor Veniger, prodekan za študentska vprašanja, omeni problematiko objavljanja rezultatov 
izpitov, saj se le ti pojavljajo na različnih medijih . Senat FE UM je pozval ŠS FE UM naj izberemo 
predloge, kje naj bi se rezultati objavljali in o tem podamo mnenje. Predlagali smo, da ovržemo 
objavljanje na elektronski pošti,najbolje bi bilo na spletni strani FE UM ali na e študij. 
 
Sklep št. 9:  Študentski svet Fakultete za energetiko se je seznanil s študentsko problematiko. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Add 7) Razno 

  
Gregor Veniger, prodekan za študentska vprašanja, se je opravičil za prejšnjo sejo ki je nismo mogli 
izpeljat ter pozval člane k večjemu  sodelovanju pri zbiranju idej za projekte in  k izražanju svojih 
mnenj. 
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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  uri..15.03 
 
S spoštovanjem, 

   Gregor VENIGER, l.r 
    Prodekan za študentska 

vprašanja Fakultete za energetiko 
UM 

    
 
Zapisnik zapisala: 
Neža Ravnikar 
 
Dostaviti: 

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

 

 

 

 

 

 


