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ZAPISNIK 

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

 
 
Datum: ponedeljek, 13. januar 2020, ob 10:30. 
Prostor: P107, Fakulteta za energetiko UM, Hočevarjev trg 1, Krško 
Prisotni člani: izr. prof. dr. Zdravko Praunseis, Sonja Novak (Viber), Nataša Sokač, Žan Matjašič 
Odsotni člani: Simon Marčič, izr. prof. dr. Peter Virtič 
 
 
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis je pozdravil vse prisotne člane Komisije za kakovost Fakultete za 
energetiko Univerze v Mariboru (v nadaljevanju KK FE UM) in preveril sklepčnost KK FE UM. Po 
preštetju prisotnih je bil sprejet ugotovitveni sklep: 
 
Sklep 1:  
Na 24. redni seji KK FE UM so prisotni 4 člani KK FE UM, s tem je 24. redna seja KK FE UM sklepčna. 
 
 
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis je predstavil naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 23. redne seje KK FE UM 
2. Pregled realizacije akcijskega načrta za študijsko leto 2018/2019 
3. Predlog akcijskega načrta za študijsko leto 2019/2020 
4. Priprava Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2018/2019 
5. Razno 
 
Pripomb na predlagan dnevni red člani KK FE UM niso imeli, zato je bil sprejet 
 
Sklep 2: 
Člani KK FE UM potrdijo predlagan dnevni red 24. redne seje KK FE UM. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad1) Pregled zapisnika 23. redne seje Komisije za kakovost FE UM 
 
Nataša Sokač je članom KK FE UM predstavila zapisnik 23. redne KK FE UM in poročala o izvedenih 
sklepih. izr. prof. dr. Zdravko Praunseis je člane KK FE UM pozval k morebitnim pripombam. Pripomb 
ni bilo, zato so člani KK FE UM v zvezi s to točko glasovali o naslednjem sklepu: 
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Sklep 3: 
KK FE UM sprejme zapisnik ter poročilo o izvedenih sklepih 23. redne seje KK FE UM ter poročilo o 
izvedenih sklepih KK FE UM. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad2) Pregled realizacije akcijskega načrta za študijsko leto 2018/2019 
 
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis je članom predstavil dokument pregled realizacije akcijskega načrta za 
študijsko leto 2018/2019. Člani KK FE UM so dokument pregledali in dopolnili. V nadaljevanju je bil 
sprejet sklep: 
 
Sklep 4: 
KK FE UM predlaga, da se dokument pregled realizacije akcijskega načrta za študijsko leto 2018/2019 
v dopolnitev pošlje nosilcem nalog s pripisom, da svoje ugotovitve in obrazložitve pošljejo do 31. 1. 
2020. 
  
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad3) Predlog akcijskega načrta za študijsko leto 2019/2020 
 
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis je članom predstavil dokument predlog akcijskega načrta za študijsko 
leto 2019/2020. Člani KK FE UM so dokument pregledali in dopolnili. V nadaljevanju je bil sprejet 
sklep: 
 
Sklep 5: 
KK FE UM predlaga, da se za uspešno izvedbo aktivnosti Kariernega centra, obvesti tudi vse izvajalce 
študijskega procesa, da študente poskušajo spodbuditi k udeležbi. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep 6: 
KK FE UM se seznani s problemom pravočasnega sporočanja izvajalcev načina izvedbe pedagoških 
obveznosti in predlaga, da izvajalci upoštevajo časovnico, do kdaj je potrebno poslati predvidene 
želje izvedbe pedagoškega procesa (planiranje urnika), tako v zimskem kot v poletnem semestru. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep 7: 
KK FE UM daje pozitivno mnenje k dopolnjenemu predlogu akcijskega načrta za študijsko leto 
2019/2020 in predlog posreduje Senatu FE UM v nadaljnjo obravnavo.  
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad 4) Priprava Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2018/2019 
 
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis je članom predstavil postopke in roke za pripravo Samoevalvacijskega 
poročila za študijsko leto 2018/2019. 
 
Sklep 8: 
KK FE UM predlaga naslednjo časovnico za pripravo Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 
2018/2019: 

- do 31. 1. 2020 Nataša Sokač pripravljavcem vsebin pošlje Sep v dopolnitev po e-pošti. 
- do 19. 2. 2020 Pripravljavci pošljejo dopolnjena poglavja SeP. 

 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 5) Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je potekala do 11:25. 
 
Zapisala:   
Nataša Sokač    
  izr. prof. dr. Zdravko Praunseis 
  predsednik KK FE UM 
 


