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Krško, 9. januar 2017 

 

Zapisnik 2. Redne seje Študentskega sveta  

Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________ 
 
ki je potekala 12. januarja predavalnici P204 Fakultete za energetiko UM s pričetkom ob 17:00 uri. 

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za energetiko UM: 

Alen KROŠELJ, Gregor VENIGER, Andrej JUG, Franc RIHL, Larisa SEVŠEK, Aldin MUJAGIĆ, Kim ŠPILER, 
Neža RAVNIKAR 
 
Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za energetiko UM: 

Neopravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za energetiko UM: 

Predsedujoči ŠS Fakultete za energetiko UM: Alen KROŠELJ 

Ostali prisotni: Blaž KALŠEK 

 

Alen KROŠELJ, 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 1. redne seje ŠS FE UM 
2. Potrditev dnevnega reda 2. Redne seje ŠS FE UM  
3. Volitve 
4. Študentska problematika 
5. Razno  
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Add 1) Pregled zapisnika 1. redne seje ŠS FE UM 

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

 
 

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

 
Alen KROŠELJ, prodekan za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, je 
prisotnim članom v glasovanje posredoval predlog dnevnega reda: 
 
1. Pregled zapisnika 1. redne seje ŠS FE UM 
2. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS FE UM  
3. Volitve 
4. Študentska problematika 
5. Razno 
 
Sklep št. 2: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru je potrdil predlagani 
dnevni red 2. redne seje ŠS FE UM. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet 
 
 

Add 3) Volitve 

 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
 
 

Add 4) Študentska problematika 

 
Alen Krošelj, prodekan za študentska vprašanja FE UM, je pozval k določitvi koordinatorjev tutorjev 
za enoto v Velenju in v Krškem in predlagal Lariso Sevšek za koordinatorko tutorko za enoto v Velenju 
ter Andreja Juga za koordinatorja tutorja za enoto v Krškem . 
 
 Predstavil je prejete prijave na razpis za prodekane za študentska vprašanja in člane ŠS pozval naj 
pregledajo in podajo mnenja glede kandidatur. Gregor Veniger in Neža Ravnikar sta se še dodatno 
predstavila in podala svoji mnenji o delu kot prodekana za študentska vprašanja. Vsak član ŠS FE UM 
je nato podal še svoje mnenje o kandidatih. Svoje mnenje je podal še Alen Krošelj, prodekan za 
študentska vprašanja. Predstavil je tudi tretjega kandidata in podal mnenje. Razvila se je odprta 
debata o kandidatih.  
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Sklep št. 3: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru predlaga Lariso Sevšek za 
koordinatorico tutorjev za enoto v Velenju. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet 
 
Sklep št. 4: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru predlaga Andreja Juga za 
koordinatorja tutorjev za enoto v Krškem. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet 
 
Po pregledani dokumentaciji se je odprla širša debata. 
 
Po mnenju vseh prisotnih članov ŠS Boštjan Krošelj ni primeren za mesto prodekana za študentska 
vprašanja iz naslednjih razlogov:  

- v času šolanja ni nikoli sodeloval pri projektih ŠS FE UM ali ŠS UM 
- ni pokazal zanimanja za sodelovanje v kakšnem organu FE v času njegovega šolanja 
- po mnenju vseh prisotnih članov ŠS smo sklenili, da ni dovolj prepoznan med študenti, nikoli 

ni izražal zanimanja in nikoli ni sodeloval v ŠS v preteklosti  
- nima ustreznih referenc za mesto prodekana in tudi samega zaupanja ŠS FE UM.  

 
Na podlagi zgornjih ugotovitev, Študentski svet Fakultete za energetiko  UM sprejme naslednji sklep. 
 
Sklep št. 5 : Študentski svet Fakultete za energetiko poda negativno mnenje Boštjanu Krošlju o 
kandidaturi za prodekana za študentska vprašanja. 
 
Sklep je bil soglasni sprejet 
 
Vsi prisotni člani ŠS FE UM so se strinjali, da Neža Ravnikar nima dovolj izkušenj za prevzem tega 
mesta. Neža Ravnikar je podala svoje mnenje o tem, da bi počakala še nekaj časa preden bi sprejela 
to funkcijo. Na podlagi te ugotovitve je bil podan naslednji sklep: 
 
Sklep št. 6 : Študentski svet Fakultete za energetiko poda negativno mnenje Neži Ravnikar o 
kandidaturi za prodekana za študentska vprašanja. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Odprla se je debata o kandidatu Gregorju Venigerju. Člani ŠS FE UM so mu izrazili zaupanje na podlagi 
dosedanjega dela, ki ga je opravljal na projektih, ki mu jih je predal trenutni prodekan za študentska 
vprašanja ŠS FE UM Alen Krošelj. Prepričalo jih je tudi dejstvo, da že drugo leto sodeluje v vidnejših 
organih fakultete. ŠS FE UM mu je izrazil tudi zaupanje za naprej, saj želijo imeti vodjo, ki ima jasne in 
realno začrtane cilje, ki bodo še naprej v dobrobit študentom. Na podlagi njegovega dosedanjega 
dela verjamemo, da je to najboljši kandidat za prevzem mesta predsednika študentskega sveta ter 
prodekana za študentska vprašanja. Na podlagi tega ŠS FE UM sprejme naslednji sklep: 
 
Sklep št. 7: Študentski svet Fakultete za energetiko poda pozitivno mnenje Gregorju Venigerju o 
kandidaturi za prodekana za študentska vprašanja. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Gregor Veniger se je vsem zahvalil za izraženo zaupanje. 
  



 

 

4 / 4  

 

Add 5) Razno 

 
Prodekan za študentska vprašanja Alen Krošelj je člane ŠS FE UM obvestil o finančnem poročilu za 
leto 2016. Finančni vidik je bil predstavljen o vsakem projektu, predstavljen je bil tudi vsebinski del 
projekta.  
 
Sklep št. 8 : Študentski svet FE UM potrjuje končno vsebinsko in finančno poročilo za leto 2016. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
  
 
 
 
Alen KROŠELJ, prodekan za študentska vprašanja Fakultete za energetiko UM, se je prisotnim članom 
zahvalil in jih lepo pozdravil.  
 
Seja  se je zaključila ob 18. 05 uri. 
 
S spoštovanjem, 

   Alen KROŠELJ 
    Prodekan za študentska 

vprašanja Fakultete za energetiko 
UM 

    
 
Zapisnik zapisal: 
Neža Ravnikar 
 
Dostaviti: 

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


