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Z A P I S N I K 

14. redne seje Komisije za kakovost 
Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru 

  
 
Datum: sreda, 24. september 2014, ob 9.00 
Prostor: P107, Fakulteta za energetiko UM, Hočevarjev trg 1, Krško 
Prisotni člani: doc. dr. Zdravko Praunseis, Sonja Novak, doc. dr. Sebastijan Seme, Nataša Sokač, izr. 
prof. dr. Peter Virtič 
Opravičeno odsotni:,  Blaž Resnik, Alen Krošelj 
_________________________________________________________________________________ 
 
SKLEP 1: Na 14. redni seji Komisije za kakovost Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru (v 
nadaljevanju Komisija za kakovost FE UM) je prisotnih 5 članov komisije, s tem je 14. redna seja 
Komisije za kakovost FE UM sklepčna. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je predstavil predlagan dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 13. redne seje Komisije za kakovost FE UM 
2. Poročilo o notranji  institucionalni evalvaciji UM na Fakulteti za energetiko 
3. Odgovor FE na poročilo o notranji  institucionalni evalvaciji UM na Fakulteti za energetiko 
4. Pregled realizacije akcijskega načrta za 2013/2014 iz Samoevalvacijskega poročila FE UM za 

študijsko leto 2012/2013 
5. Akcijski načrt izboljšav FE UM na podlagi poročila evalvacijske komisije UM z dne 24.6.2014 
6. Razno  
 
SKLEP 2: Komisija za kakovosti FE UM sprejme predlagani dnevni red 14. redne seje Komisije za 
kakovost FE UM. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad1) Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Komisije za kakovost FE UM 
Nataša Sokač je predstavila predlog zapisnika 13. redne seje Komisije za kakovost FE UM in poročala 
o izvedenih sklepih. Komisija za kakovost FE UM je v zvezi s točko dnevnega reda glasovala o 
naslednjih sklepih: 
 
SKLEP 3: Komisija za kakovost FE UM sprejme predlagan zapisnik 13. redne seje Komisije za kakovost 
FE UM. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
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SKLEP 4: Komisija za kakovost FE UM se seznani s poročilom o izvedenih sklepih in sklene, da se sklep 
št. 5 čim prej realizira, rok za poročanje se spremeni na 15. 10. 2014.  
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad2) Poročilo o notranji  institucionalni evalvaciji UM na Fakulteti za energetiko 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je predstavil Poročilo o notranji institucionalni evalvaciji Fakultete za 
energetiko, ki je potekala konec meseca maja 2014. Komisija za kakovost FE UM je v zvezi s točko 
dnevnega reda glasovala o naslednjem sklepu: 
 
SKLEP 5: Komisija za kakovost FE UM se seznani s Poročilom o notranji institucionalni evalvaciji 
Fakultete za energetiko. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad3) Odgovor FE na poročilo o notranji  institucionalni evalvaciji UM na Fakulteti za energetiko 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je člane seznanil z odgovorom  FE na poročilo o notranji  institucionalni 
evalvaciji UM na Fakulteti za energetiko.  Člani Komisije za kakovost so glasovali o naslednjem sklepu: 
 
SKLEP 6: Komisija za kakovost FE UM se seznani z odgovorom FE na poročilo o notranji  
institucionalni evalvaciji UM na Fakulteti za energetiko. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad4) Pregled realizacije akcijskega načrta za 2013/2014 iz Samoevalvacijskega poročila FE UM za 
študijsko leto 2012/2013 
Člani Komisije za kakovost FE UM so pregledali akcijski načrt za leto 2013/2014 in v zvezi s točko 
dnevnega reda glasovali o naslednjem sklepu: 
 
SKLEP 7: Komisija za kakovost FE UM se seznani z realizacijo akcijskega načrta za 2013/2014 iz 
Samoevalvacijskega poročila FE UM za študijsko leto 2012/2013. Nosilce nalog iz akcijskega načrta za 
2013/2014 se pozove, da do 15. 10. 2014 Komisiji za kakovost FE UM poročajo o stanju naslednjih 
ukrepov: 
 

Ukrepi Nosilec naloge Roki Realizacija 

Priprava strategije upravljanja s človeškimi viri in pričetek 
izvajanja politik Vodstvo 30.6.2014 odprto 

Na FL UM preveriti možnost za pridobitev dodatnih prostorov 
za zaposlene v Krškem Tajnik 30.6.2014 odprto 

 

Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad5) Akcijski načrt izboljšav FE UM na podlagi poročila evalvacijske komisije UM z dne 24. 6. 2014 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je člane seznanil z akcijskim načrtom izboljšav, ki ga je pripravil na podlagi 
poročila evalvacijske komisije UM z dne 24. 6. 2014. Po pregledu akcijskega načrta izboljšav so člani 
Komisije za kakovost glasovali o naslednjem sklepu: 
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SKLEP 8: Komisija za kakovost FE UM se seznani z akcijskim načrtom izboljšav FE UM na podlagi 
poročila evalvacijske komisije UM z dne 24.6.2014. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad6) Razno 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je člane seznanil s pričetkom aktivnosti za izdelavo Samoevalvacijskega 
poročila za študijsko leto 2013/2014. Člani Komisije za kakovost FE UM so v zvezi s točko dnevnega 
reda glasovali o naslednje sklepu: 
 
SKLEP 9: Za pripravo Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2013/2014 se pripravljavce 
samoevalvacijskega poročila 1. 11. 2014 pozove, da svoje prispevke oddajo do 1. 12. 2014. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 10:20. 
 
 
Priloga: 

- akcijski načrt za 2013/2014 iz Samoevalvacijskega poročila FE UM za študijsko leto 2012/2013 (pregled 
realizacije ukrepov) 

 
 
 
Zapisala:   doc. dr. Zdravko Praunseis, 
Nataša Sokač                                  predsednik Komisije za kakovost 
 


