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      FAKULTETA ZA ENERGETIKO 

 Hočevarjev trg 1 
 8270 Krško, Slovenija 
 www.fe.um.si 

 
 

Številka: 2/2014 KK NS  
Datum: 2. 1. 2014 

 
ZAPISNIK 

10. seje Samoevalvacijske skupine 
Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru 

 
 
 

Datum: torek, 26. november 2013, ob 14.00 
Prostor: predavalnica P107, Fakulteta za energetiko UM, Hočevarjev trg 1, Krško 
Prisotni člani: doc. dr. Zdravko Praunseis, doc. dr. Peter Virtič, doc. dr. Sebastijan Seme, Sonja 
Novak, Nataša Sokač. 
Odsotni: Nina Povhe, Jera Žlender 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Predsednik samoevalvacijske skupine FE UM, doc. dr. Zdravko Praunseis je pozdravil vse prisotne 
člane Samoevalvacijske skupine FE UM in predstavil predlog dnevnega reda: 
 

1. Pregled zapisnika 9. seje samoevalvacijske skupine Fakultete za energetiko UM  
2. Pregled realizacije akcijskega načrta za št. leto 12/13 
3. Spremembe študijskih programov FE 
4. Promocija študijskih programov FE 
5. Priprava samoevalvacijskega poročila za 12/13 
6. Razno. 

 
Člani samoevalvacijske skupine FE UM so se s predlaganim dnevnim redom 10. redne seje 
Samoevalvacijske skupine strinjali, zato je bil soglasno sprejet  
 
SKLEP 1:   Samoevalvacijska skupina FE UM sprejme in potrdi predlog dnevnega reda 10. redne 

seje Samoevalvacijske skupine FE UM.  
 
 

Add1) Pregled zapisnika 9. seje samoevalvacijske skupine Fakultete za energetiko UM 

 
Predsednik samoevalvacijske skupine, doc. dr. Zdravko Praunseis, je besedo predal Nataši Sokač. 
Nataša Sokač je predstavila zapisnik 9. redne seje samoevalvacijske skupine Fakultete za energetiko 
UM ter poročala o izvedenih sklepih.  
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Glede na poročilo o izvedenih sklepih člani samoevalvasijske skupine predlagajo: 
- da se analiza prehodnosti (pregled opravljenih študijskih obveznosti študentov) predstavi na 

naslednji seji; 
- da se realizira sklep št. 7 9. redne seje Samoevalvacijske skupine (to je, da se pridobi oceno 

stroškov za vzpostavitev sistema EDUROAM na enoti FE v Velenju); 
- da se realizira sklep št. 10 9. redne seje Samoevalvacijske skupine v poletnem semestru 

2013/2014 (to je, da se v študijskem letu 2013/2014 sestanki s tutorji letnikov planirajo hkrati z 
urnikom za zimski oz. poletni semester 2013/2014); 

 
Člani Samoevalvacijske skupine FE UM pripomb na zapisnik in poročilo o izvedenih sklepih niso 
imeli, zato so soglasno sprejeli:    

   
SKLEP 2:   Samoevalvacijska skupina FE UM potrdi predlagan zapisnik 9. seje samoevalvacijske 

skupine Fakultete za energetiko UM in poročilo o izvedenih sklepih.  
 
   

Add 2) Pregled realizacije akcijskega načrta za št. leto 12/13 

 
doc. dr. Zdravko Praunseis je predstavil akcijski načrt iz Samoevalvacijskega poročila FE UM za št. 
leto 12/13 in realizacije le-tega (Priloga št. 1). Sprejet ni bil noben sklep. 
 
 

Add 3) Spremembe študijskih programov FE 

 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je predstavil aktivnosti na področju priprave spremenjenih študijskih 
programov 1. in 2. stopnje Energetika. Po razpravi je bil sprejet  
 
SKLEP 3: Samoevalvacijska skupina FE UM predlaga Senatu FE UM, da s postopki za 

spremembo študijskih programov 1. in 2. stopnje Energetika prične takoj po 
zaključku reakreditacije študijskih programov 1. in 2. stopnje Energetika. 

 
SKLEP 4: Samoevalvacijska skupina FE UM predlaga Senatu FE UM, da Senatu UM predlaga 

podaljšanje izpitnih obdobij na način, da bo možno izpitne roke razpisati tako, da bo 
število razpisanih izpitnih rokov usklajeno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju 
znanja na UM. 

 
SKLEP 5: Samoevalvacijska skupina FE UM predlaga, da se v spremenjenih študijskih 

programiv 1. in 2. stopnje FE UM število učnih enot v letnikih na posameznih  
študijskih programih FE UM zmanjša in predlog posreduje v nadaljnjo obravnavo 
Senatu FE UM.   

 
 

Add 4) Promocija študijskih programov FE 

 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je predstavil aktivnosti na področju promocije študijskih programov FE 
UM. Po razpravi je bil sprejet  
 
SKLEP 6: Samoevalvacijska skupina FE UM vodstvu FE predlaga, da se v promocijo študijskih 

programov FE UM vključi vse visokošolske učitelje in sodelavce na FE UM in se jih pri 
izvedbi promocije enakomerno razporedi. 
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SKLEP 7: Samoevalvacijska skupina FE UM Senatu FE UM predlaga, da FE UM v študijskem 
letu 2014/2015 z namenom pridobivanja kandidatov za vpis na študijski program 1. 
stopnje Energetika (UN), zagotovi promocijsko darilo ob vpisu (prenosni računalnik). 

 
SKLEP 8: Samoevalvacijska skupina FE UM predlaga dekanu FE UM, da s sodelujočimi 

gospodarskimi družbami prouči možnost za razpis kadrovskih štipendij s področja 
energetike v študijskem letu 2014/2015, predvsem za študente študijskega programa 
1. stopnje Energetika (UN). 

 
 

Add 5) Priprava samoevalvacijskega poročila za 12/13 

 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je povedal, da smo s strani KOKU že prejeli navodila za pripravo 
samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2012/2013. Sprejet je bil  
 
SKLEP 9: Samoevalvacijska skupina FE UM se strinja s predlogom, da se z aktivnostmi za 

pripravo samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2012/2013 prične takoj. 
 
 

Add 6) Razno 

 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je besedo predal Nataši Sokač, ki je člane seznanila s pobudo prodekana 
za mednarodno sodelovanje, doc. dr. Petra Virtiča, za spremembo imena fakultete v angleškem 
jeziku. Predlog je, da se sedanje ime »Faculty of Energy Technology« spremeni v »Faculty of Energy 
Engineering«. Razvila se je krajša razprava in sprejet je bil  
 
SKLEP 10: Samoevalvacijska skupina FE UM se s pobudo prodekana za mednarodno 

sodelovanje za spremembo imena fakultete v angleškem jeziku (iz »Faculty of Energy 
Technology« v »Faculty of Energy Engineering«) strinja in Senatu FE UM predlaga, da 
po uskladitvi predlogov ostalih organov FE UM, prične s postopki za spremembo 
imena fakultete v angleškem jeziku. 

 
Nataša Sokač je člane seznanila tudi s predlogom vodje Referata za splošne zadeve, in sicer, da se 
spremeni ime samoevalvacijske skupine FE UM. Nataša Sokač je člane samoevalvacijske skupine 
seznanila z izvorom obstoječega imena samoevelvacijske skupine FE UM. Glede na to, da Statut UM 
(316.člen) določa, da ima Senat članice štiri stalne komisije, med drugim tudi Komisijo za 
ocenjevanje kakovosti, vodja Referata za splošne zadeve predlaga spremembo imena v Komisijo za 
ocenjevanje kakovosti. 
 
SKLEP 11: Samoevalvacijska skupina FE UM se s predlogom spremembe imena 

samoevalvacijske skupine FE UM v Komisijo za ocenjevanje kakovosti strinja in 
predlog v nadaljnjo obravnavo posreduje Senatu FE UM.   

 
 
Seja je bila zaključena ob 15:40. 
 
Zapisala: 
Nataša Sokač  
 
 
      Predsednik samoevalvacijske skupine FE UM: 
        doc. dr. Zdravko Praunseis 


