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Krško, 25. marec 2021 

 

Zapisnik 3. redne seje Študentskega sveta  

Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________ 
 
ki je potekala 25. marca 2021 na daljavo, s pomočjo programskega orodja MS Teams, s pričetkom ob 

9.00 uri. 

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za energetiko UM: Klemen SRPČIČ, Veljko MARJANOVIĆ, Eva SIMONIČ, 

Benjamin BOŽIČ, Luka BARBIČ, Žan BREGAR, Klavdija RABUZA, Jan LOKAR, Lazar STOJANOV, 

Bogdan SIRK 

Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za energetiko UM: Klemen SREDENŠEK, Bogdan MILOŠEVIĆ, 

Srećko KUZELJEVIĆ, 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 vse 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 3. redne seje ŠS FE UM  
 
Klemen Srpčič, prodekan za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, je 
prisotnim članom predstavil naslednji predlog dnevnega reda: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje ŠS FE UM 
2. Pregled in potrditev zapisnikov 2. redne seje ŠS FE UM 
3. Volitve, imenovanja in mnenja 
4. Habilitacije 
5. Pregled finančnega stanja 
6. Projekti 
7. Študentska problematika 
8. Razno 
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V zvezi s predlogom so člani ŠS FE UM glasovali o naslednjem sklepu: 
 
Sklep št. 1: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru sprejme predlagani dnevni 
red 3. redne seje ŠS FE UM. 
 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Add 2) Pregled in potrditev zapisnikov 2. redne seje ŠS FE UM 
 
Klemen Srpčič, prodekan za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, je 
prisotnim članom predstavil predlog zapisnika 2. redne seje ŠS FE UM ter v predlog dal naslednje 
sklepe: 
 
Sklep št. 2: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru potrdi zapisnik 2. redne seje 
ŠS FE UM. 
 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Add 3) Volitve, imenovanja in mnenja 
 

a) Mnenje ŠS FE UM o kandidatih za dekana FE UM 

Predsedujoči je člane seznanil, da je bil ŠS FE UM, s strani Volilne komisije v postopku volitev dekana 
FE UM, pozvan, da oblikuje mnenje o kandidatih za dekana FE UM. Člane je tudi seznanil s poročilom 
Volilne komisije v postopku volitev dekana FE UM. Glede na poročilo sta bili v predvidenih rokih vloženi 
dve popolni kandidaturi za dekana FE UM in sicer kandidaturi: 
 

1. izr. prof. dr. Sebastijana Semeta 
2. red. prof. dr. Andreja Predina 

 
 
Sklep št. 3: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru podaja POZITIVNO mnenje 
h kandidaturi izr. prof. dr. Sebastijana Semeta za dekana Fakultete za energetiko Univerze v 
Mariboru. 
 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 

Sklep št. 4: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru podaja POZITIVNO mnenje 
h kandidaturi red. prof. dr. Andreja Predina za dekana Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru. 
 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

b) Samoevalvacijsko poročilo FE UM za študijsko leto 2019/2020 

Predsedujoči je člane pozval, da najprej podajo mnenje h kandidaturi izr. prof. dr. Sebastijana Semeta. 
Razvila se je debata, kjer so člani ŠS FE UM povedali, da je kandidat za dekana zelo aktiven pri delu na 
fakulteti, kjer se vsaki stvari, ki jo izvaja posveti popolnoma in ima zelo dober odnos s študenti in jim je 
vedno pripravljen pomagati pri težavah, ki nastanejo v času študija in aktivno sodeluje tudi z ŠS FE UM. 
Prisotni so podali pozitivno mnenje. Po končani razpravi je bil na glasovanje podan naslednji sklep: 

 
Predsedujoči je člane pozval, da  podajo še mnenje h kandidaturi red. prof. dr. Andreja Predina. Razvila 
se je debata, kjer so člani ŠS FE UM povedali, da s kandidatom za dekana nimajo izkušenj glede vodenja, 
ni pa nobenih pomislekov ali zadržkov glede kandidata. Prisotni so podali pozitivno mnenje. Po končani 
razpravi je bil na glasovanje podan naslednji sklep: 
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Predsedujoči je članom predstavil vsebino Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2019/2020, 
ki je bilo predhodno že potrjeno na seji Komisije za kakovost FE UM in Senata FE UM. Odprta je bila 
razprava glede pripravljenega poročila. 
 
Sklep št. 5: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru potrjuje predlagano 
Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020 
s prilogami. 
 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

Add 4) Habilitacije 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 

Add 5) Pregled finančnega stanja 
 
Prodekan za študentska vprašanja je prisotnim predstavil trenutno finančno stanje ŠS FE UM. 
 
Seji se ob 9.20 uri pridruži Lazar Stojanov. 
 
Sklep št. 6: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru se je seznanil s finančnim 
stanjem ŠS FE UM. 
 
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Add 6) Projekti 
 
Predsedujoči je člane seznanil z sporazumom o sofinanciranju programov dela ŠS FE UM v letu 2021. 
 

Add 7) Študentska problematika 
 
Predsedujoči je člane povprašal o morebitnih težavah, ki se pojavljajo v študijskem procesu. 
 
Seji se ob 9.21 uri pridruži Bogdan Sirk. 
 

Add 8) Razno 
 
Prodekan za študentska vprašanja je prisotnim povedal, da mora posredovati Poročilo o rezultatih 
študentske ankete in jih prosil za pomoč, pri izpolnjevanju tega poročila. To poročilo pa bi potrdili na 
naslednji izredni seji. Razvila se je debata glede na ocene študentske ankete in izpolnjevanja in 
mnenja študentov za najboljše in najslabše ocenjene profesorje in asistente. 
 
Klemen Srpčič, prodekan za študentska vprašanja FE UM, se je prisotnim zahvalil za udeležbo in jih 
lepo pozdravil. 
 
Seja se je zaključila ob 9.36 uri. 
 
S spoštovanjem, 

   Klemen Srpčič 
   Prodekan za študentska vprašanja 

Fakultete za energetiko UM 
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Zapisnik zapisala: 
Klavdija Rabuza 
 
 
Dostaviti: 

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


