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

 
 
 

Številka: 1140/2013 KK NS  
Datum: 19. 6. 2013  

 
 

ZAPISNIK 
9. seje Samoevalvacijske skupine 

Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru 
 

 
 

Datum: petek, 7. Junij 2013, ob 12.00 
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 8. seje samoevalvacijske skupine Fakultete za energetiko UM  
2. Pregled opravljenih študijskih obveznosti študentov (analiza prehodnosti) 
3. Pregled izvrševanja ukrepov akcijskega načrta iz Samoevalvacijskega poročila FE UM za št. leto 

11/12 
4. Alumni klub FE 
5. Mobilnost študentov  na FE 
6. Reakreditacija FE 
7. Razno 

 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je v predstavil novo sestavo samoevalvacijske skupine FE UM: 

 doc. dr. Zdravko Praunseis, predsednik komisije,  

 doc. dr. Peter Virtič, član, 

 doc. dr. Sebastijan Seme, član, 

 mag. Sonja Novak, članica, 

 Nataša Sokač, članica, 
za mandatno dobo štirih let, in sicer od 12. 10. 2011 do 11. 10. 2015 ter 

 Nina Povhe, članica in 

 Jera Žlender, članica. 
za mandatno dobo dveh let, in sicer od 12. 10. 2011 do 11. 10. 2013. 
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Nadomestni član Komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru je doc. dr. Sebastijan 
Seme. 
 
 
SKLEP 1:   Člani samoevalvacijske skupine FE UM so se seznanili z novo sestavo 

Samoevalvacijska skupina FE UM. 
 
V nadaljevanju je predsednik samoevalvacijske skupine FE UM, doc. dr. Zdravko Praunseis, 
predstavil predlog spremenjenega dnevnega reda: 

 
1. Pregled zapisnika 8. seje samoevalvacijske skupine Fakultete za energetiko UM  
2. Pregled opravljenih študijskih obveznosti študentov (analiza prehodnosti) 
3. Pregled izvrševanja ukrepov akcijskega načrta iz Samoevalvacijskega poročila FE UM za št. 

leto 11/12 
4. Alumni klub FE 
5. Mobilnost študentov  in zaposlenih na FE 
6. Reakreditacija FE 
7. Razno 
 
Člani samoevalvacijske skupine FE UM so se s spremembami dnevnega reda 9. seje 
Samoevalvacijske skupine strinjali, zato je bil soglasno sprejet  
 
SKLEP 2:   Samoevalvacijska skupina FE UM sprejme in potrdi predlog spremenjenega 

dnevnega reda 9. redne seje Samoevalvacijske skupine FE UM.  
 
 
 

Add1) Pregled zapisnika 8. seje samoevalvacijske skupine Fakultete za energetiko UM 

 
Predsednik samoevalvacijske skupine, doc. dr. Zdravko Praunseis, je predstavil zapisnik 8. seje 
samoevalvacijske skupine Fakultete za energetiko UM ter poročal o izvedenih sklepih. Člani 
Samoevalvacijske skupine FE UM pripomb na zapisnik in poročilo o izvedenih sklepih niso imeli, 
zato so soglasno sprejeli:    

   
SKLEP 3:   Samoevalvacijska skupina FE UM potrdi predlagan zapisnik 8. seje samoevalvacijske 

skupine Fakultete za energetiko UM in poročilo o izvedenih sklepih.  
 
 
 

Add 2) Pregled opravljenih študijskih obveznosti študentov (analiza prehodnosti) 

 
Člani samoevalvacijske skupine FE UM so se seznanili s pregledom opravljenih študijskih obveznosti 
študentovi in po krajši razpravi je bil sprejet sklep 
 
SKLEP 4:   Pregled opravljenih študijskih obveznosti študentov (analiza prehodnosti) se 

ponovno pripravi po zaključku poletnega izpitnega obdobja in se izrazi v odstotkih. 
 
SKLEP 5:   Pregled opravljenih študijskih obveznosti študentov (analiza prehodnosti) se pripravi 

tako, da bo iz pregleda razvidna primerjava glede na prejšnje študijskega leto.  
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Add 3) Pregled izvrševanja ukrepov akcijskega načrta iz Samoevalvacijskega poročila FE UM za 
študijsko leto 11/12 

 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je predstavil akcijski načrt iz Samoevalvacijskega poročila FE UM za št. 
leto 11/12 in ukrepe.  Po pregledu zastavljenih ukrepov so člani samoevalvacijske skupine FE UM 
sprejeli: 
 
SKLEP 6: Samoevalvacijska skupina FE UM vodstvu FE predlaga, da se Samoevalvacijsko 

poročilo FE UM za št. leto 11/12 predstavi vsem zaposlenim na FE na zboru delavcev. 
 
SKLEP 7: Samoevalvacijska skupina FE UM vodstvu FE predlaga, da pridobi oceno stroškov za 

vzpostavitev sistema EDUROAM na enoti FE v Velenju. 
 
SKLEP 8: Samoevalvacijska skupina FE UM Senatu FE predlaga, da FE čim prej pristopi k 

sistemu brezpapirnih prijavnic na FE (projekt PPA znotraj UM). 
 
SKLEP 9: Samoevalvacijska skupina FE UM Senatu FE predlaga, da FE pristopi k doslednemu 

izvajanju tutorskega sistema v skladu s Pravilnikom o tutorskem sistemu na FE. 
 
SKLEP 10: Samoevalvacijska skupina FE UM Senatu FE predlaga, da se v študijskem letu 

2013/2014 sestanki s tutorji letnikov planirajo hkrati z urnikom za zimski oz. poletni 
semester 2013/2014. 

 
 
 

Add 4) Alumni klub FE 

 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je besedo predal Nataši Sokač. Nataša Sokač je preostale člane seznanila 
z aktivnostmi Alumni kluba FE. 
 
SKLEP 11: Samoevalvacijska skupina FE UM se je seznanila z izvedenimi in planiranimi 

aktivnostmi Alumni Kluba FE UM. 
 
 
 

Add 5) Mobilnost študentov  in zaposlenih na FE 

 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je člane seznanil s planirano mobilnostjo učiteljev na FE. Člane 
samoevalvacijske skupine je doc. dr. Zdravko Praunseis seznanil tudi z možnostjo opravljanja 
strokovne prakse v tujin IAESTE. V nadaljevanju je besedo predal Nataši Sokač, ki je člane seznanila 
z dosedanjo izvedbo mobilnosti na FE in planiranimi mobilnostmi študentov FE v študijskem letu 
2013/2014. Razvila se je krajša razprava in sprejeta sta bila 
 
 
SKLEP 12: Samoevalvacijska skupina FE UM se je seznanila z izvedbo mobilnosti na FE UM.  

 
SKLEP 13: Samoevalvacijska skupina FE UM predlaga, da Erasmus koordinator na FE prouči 

možnost vključitve FE v IAESTE SLOVENIJA z namenom izvajanja strokovnih praks v 
tujini. 
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Add 6) Reakreditacija FE 

 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je besedo predal Nataši Sokač. Nataša Sokač je člane seznanila z 
aktivnostmi v zvezi z reakreditacijo študijskih programov FE in okvirnim terminskim planom. Sprejet 
ni bil noben sklep. 
 
 

Add 7) Razno 

 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je predstavil predlog izr. prof. dr. Jurija Avsca, da se dopolni spletna 
stran FE v angleškem jeziku ter prouči možnost vzpostavitve spletne strani FE v hrvaškem jeziku. 
 
V nadaljevanju je Doc. dr. Zdravko Praunseis  besedo predal Nataši Sokač. Nataša Sokač je članom 
predstavila predlog spremembe vsebine Samoevalvacijskega poročila za leto 2011/12, saj je bilo 
ugotovljeno, da je pri vsebini prišlo do dveh napak in sicer v poglavju Mobilnost študentov in 
Visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci. 
 
SKLEP 14: Samoevalvacijska skupina FE UM vodstvu FE predlaga dopolnitev spletne strani FE v 

angleškem jeziku ter proučitev možnosti vzpostavitve spletne strani FE tudi v 
hrvaškem jeziku. 

 
SKLEP 15: Samoevalvacijska skupina FE UM potrjuje predlagane spremembe 

Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2011/12 in strokovnim službam 
nalaga, da ažurirano Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2011/12 objavi na 
spletni strani FE. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 13.15. 
 
 
Zapisala: 
Nataša Sokač  
 
 
      Predsednik samoevalvacijske skupine FE UM: 
        doc. dr. Zdravko Praunseis 
 
 


