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Krško, 13. maja, 2019 

 

Zapisnik 6. redne seje Študentskega sveta  

Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, 

__________________________________________________________________________ 
 
ki je potekala 13. maja v  predavalnici P107 Fakultete za energetiko UM s pričetkom ob 17. uri. 

 

Prisotni člani ŠS Fakultete za energetiko UM: 

Klemen Srpčič, Boštjan Krošelj, Luka Barbič, Klemen Vavričuk, Žan Matjašič 
 
Opravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za energetiko UM: Neža Ravnikar, Klavdija Rabuza, Uroš 
Krošelj 
 
 
Neopravičeno odsotni člani ŠS Fakultete za energetiko UM: / 

Predsedujoči ŠS Fakultete za energetiko UM: Klemen Srpčič 

Ostali prisotni: / 

 

Klemen Srpčič, v.d. prodekana  za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, 
je pozdravil vse člane Študentskega sveta Fakultete za energetiko UM. 
 
V.d. prodekana za študentska vprašanja je preveril sklepčnost. Na podlagi ugotovitve o sklepčnosti, je 
Študentski svet Fakultete za energetiko UM začel s svojim delom. 
 

Add 1) Potrditev dnevnega reda 6. redne seje ŠS FE UM  

 
Klemen Srpčič, v.d. prodekana za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, 
je prisotnim članom predstavil naslednji predlog dnevnega reda: 
 
 
1. Potrditev dnevnega reda 6. redne seje ŠS FE UM 
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje ŠS FE UM in 1. izredne seje ŠS FE UM 
3. Volitve, imenovanja in mnenja 
4. Pregled finančnega stanja 
5. Projekti 
6. Študentska problematika 
7. 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 6. redne seje ŠS FE UM. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Add 2) Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje ŠS FE UM in 1. izredne seje ŠS FE UM 

 
Klemen Srpčič, v.d. prodekana za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, 
je prisotnim članom predstavil predlog zapisnika 5. redne seje ŠS FE UM in 1. izredne seje ŠS FE UM in 
v glasovanje posredoval naslednja sklepa: 
 
Sklep št. 2: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru potrdi zapisnik 5. redne seje 
ŠS FE UM. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep št. 3: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru potrdi zapisnik 1. izredne 
seje ŠS FE UM. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Add 3) Volitve, imenovanja in mnenja 

 
Klemen Srpčič, v.d. prodekana za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, 
je prisotne člane obvestil, da je dekan FE UM dne 17. 4. 2019 izdal Sklep o razpisu postopka 
kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v 
Mariboru. 
V postopku kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja je bila vložena ena 
kandidatura, ki je bila pravočasna in popolna. Kandidaturo je vložil Klemen Srpčič. Prisotnim članom 
je bilo predloženo gradivo v zvezi s kandidacijskim postopkom. 
 
Po pregledu gradiva in razpravi je bil v glasovanje posredovan naslednji sklep: 
 
Sklep št. 4: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru predlaga Klemna Srpčiča za 
prodekana za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
V.d. prodekana za študentska vprašanja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru je prisotne člane 
obvestil, da mora ŠS FE UM podati mnenje o predlogu cenika šolnin za naslednje študijsko leto 
(2019/2020). Predlagani zneski šolnin so enaki kot pretekla leta in sicer so predlagani naslednji zneski: 

- za visokošolski strokovni študijski program Energetika: 2.550,00 EUR, 

- za magistrski študijski program Energetika: 3.366,00 EUR, 

- za doktorski študijski program Energetika: 3.490,00 EUR. 

 
V glasovanje je bil posredovan naslednji sklep: 
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Sklep št. 5: Študentski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru podaja pozitivno mnenje za 
predlog šolnin Fakultete za energetiko UM za študijsko leto 2019/2020. Predlagane so naslednje 
višine šolnin: 

- za visokošolski strokovni študijski program Energetika: 2.550,00 EUR, 

- za magistrski študijski program Energetika: 3.366,00 EUR, 

- za doktorski študijski program Energetika: 3.490,00 EUR. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Add 4) Pregled finančnega stanja 

 
V.d. prodekana za študentska vprašanja je prisotnim predstavil trenutno finančno stanje ŠS FE UM. 
Stanje se od zadnje redne seje ni spremenilo. 
 
Sklep št. 6: Študentski svet Fakultete za energetiko UM se je seznanil s finančnim stanjem ŠS FE UM. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Add 5) Projekti 

 
V.d. prodekana za študentska vprašanja je prisotne obvestil o uspešni izvedbi projekta Ogled podjetja, 
ki je bil izveden 9. maja. 
 
Prisotne je obvestil tudi, da bo piknik skupaj s Fakulteto za turizem UM izveden 30. maja in da naj člani 
motivirajo študente, da se dogodka udeležijo v čim večjem številu. Razdeljene so bile tudi naloge 
članom, ki jih je potrebno izvesti do izvedbe piknika. 
 
Stekla je tudi razprava o organizaciji projekta konferenca, prisotni so ugotovili, da zaradi časovne 
omejenosti članov in pa zaradi same zahtevnosti izvedbe takšnega projekta močno zaostajamo pri sami 
organizaciji. Člani ŠS FE UM so nato razpravljali o smiselnosti prestavitve projekta konferenca v jesenski 
čas. V. d. prodekana je odgovoril, da se mu zdi prestavitev smiselna in da se bo v naslednjih dneh pri 
Komisiji za interesne dejavnosti študentov UM pozanimal o postopku prestavitve projekta, o sami 
prestavitvi pa bi potem odločali na izredni seji oz. na naslednji redni seji ŠS FE UM. 
 

Add 6) Študentska problematika 

 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 

Add 7) Razno 

 
Pod to točko ni bilo razprave. 
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Klemen Srpčič, v.d. prodekana za študentska vprašanja FE UM, se je prisotnim zahvalil za udeležbo in 
jih lepo pozdravil. 
 
Seja  se je zaključila ob 18. uri. 
 
S spoštovanjem, 

   Klemen Srpčič 
   V.d. Prodekana za študentska vprašanja 

Fakultete za energetiko UM 
    

 
Zapisnik zapisal: 
Klemen Srpčič 
 
Dostaviti: 

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

 

 

 

 

 

 


