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Krško, 12. februarja 2021 

 

Zapisnik 2. izredne seje Študentskega sveta  

Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________________ 
 
ki je potekala 12. februarja 2021 na daljavo, s pomočjo programskega orodja MS Teams, s pričetkom 

ob 18.00 uri. 

Prisotni člani ŠS Fakultete za energetiko UM: Klemen SRPČIČ, Bogdan MILOŠEVIĆ, Lazar STOJANOV, 

Veljko MARJANOVIĆ, Srećko KUZELJEVIĆ, Eva SIMONIČ, Benjamin BOŽIČ, Bogdan SIRK, Luka BARBIČ, 

Žan BREGAR, Klavdija RABUZA in Klemen SREDENŠEK 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za energetiko UM: Jan LOKAR, Petar MARIĆ 
 
Neopravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za energetiko UM: / 
 
Predsedujoči ŠS Fakultete za energetiko UM: Klemen SRPČIČ 

Ostali prisotni: / 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klemen Srpčič, prodekan za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, je 
pozdravil prisotne člane Študentskega sveta Fakultete za energetiko UM. 
 
Prodekan za študentska vprašanja je preveril sklepčnost. Na podlagi ugotovitve o sklepčnosti, je 
Študentski svet Fakultete za energetiko UM pričel s svojim delom. 
 

Add 1) Potrditev dnevnega reda 2. izredne seje ŠS FE UM  
 
Klemen Srpčič, prodekan za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, je 
prisotnim članom predstavil predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 2. izredne seje ŠS FE UM 
2. Imenovanje kandidata za člana volilne komisije iz vrst študentov v postopku volitev dekana 

Fakultete za energetiko UM 
3. Imenovanje člana volilnega odbora iz vrst študentov v postopku volitev dekana Fakultete za 

energetiko UM 
4. Razno 

 
V zvezi s podanim predlogom so člani ŠS FE UM glasovali o naslednjem sklepu: 
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Sklep št. 1: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru sprejme predlagani dnevni 
red 2. izredne seje ŠS FE UM. 
 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Add 2) Imenovanje kandidata za člana volilne komisije iz vrst študentov v postopku volitev dekana 
Fakultete za energetiko UM 

 
Predsedujoči je člane obvestil, da je potrebno v postopku volitev dekana FE UM imenovati kandidata 
za člana volilne komisije iz vrst študentov. 
 
Sklep št. 2: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru za kandidata za člana volilne 
komisije iz vrst študentov v postopku volitev dekana Fakultete za energetiko UM imenuje Luko 
Barbiča . 
 

Add 3) Imenovanje člana volilnega odbora iz vrst študentov v postopku volitev dekana Fakultete za 
energetiko UM 

 
Predsedujoči je člane obvestil, da je potrebno v postopku volitev dekana FE UM imenovati člana iz vrst 
študentov v volilni odbor. 
 
Sklep št. 3: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru za člana volilnega odbora iz 
vrst študentov v postopku volitev dekana Fakultete za energetiko UM imenuje Klavdijo Rabuza. 
 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Add 4) Razno 
 
Prodekan za študentska vprašanja Klemen Srpčič je prisotne obvestil, da je moral vsebinsko in 
finančno poročilo, ki ga je predstavil na prejšnji seji dopolniti in prisotnim pokazal, kaj je dopolnil. 
 
Prisotne je vprašal ali so bile kakšne težave pri izvajanju izpitov na daljavo. Prisotni niso imeli nobenih 
pripomb glede te teme. 
 
Klemen Srpčič, prodekan za študentska vprašanja FE UM, se je prisotnim zahvalil za udeležbo in jih 
lepo pozdravil. 
 
Seja se je zaključila ob 18.15 uri. 
 
S spoštovanjem, 

   Klemen Srpčič 
   Prodekan za študentska vprašanja 

Fakultete za energetiko UM 
    

 
Zapisnik zapisala: 
Klavdija Rabuza 
 
Dostaviti: 

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


