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ZAPISNIK 

 

3. redne seje samoevalvacijske skupine 

FAKULTETE ZA ENERGETIKO UNIVERZE V MARIBORU, 

ki je potekala v torek, dne 12. 1. 2010 ob 13.00, 

v prostorih Fakultete za energetiko, Hočevarjev trg 1, 8270 Krško 
 
 
 
z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Pregled zapisnika 2. seje samoevalvacijske skupine 
2. Letno samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2008/09 
3. Program dela za študijsko leto 2009/10 
4. Razno 

 

 
Prisotni člani: prof. ddr. Janez Usenik, doc. dr. Igor Lengar, Andreja Tamše, Nataša Sokač. 
 
Ostali prisotni: doc. dr. Gorazd Hren 
 
Opravičeno odsotni: Sonja Novak, Tina Zorko. 
 
 
Predsednik samoevalvacijske skupine Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru prof. ddr. Janez 
Usenik je pozdravil vse prisotne, ugotovil sklepčnost in predlagal dnevni red seje, s katerim so se člani 
skupine strinjali in soglasno sprejeli  
 
 
SKLEP 1:  

Samoevalvacijska skupina Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru sprejme predlagani 

dnevni red 3. redne seje Samoevalvacijske skupine Fakultete za energetiko Univerze v 

Mariboru. 
 
 
Ad 1)  Pregled zapisnika 2. seje samoevalvacijske skupine 

 
Predsednik samoevalvacijske skupine je predstavil zapisnik 2. seje samoevalvacijske skupine. Na 
zapisnik ni bilo pripomb, zato je bil v nadaljevanju soglasno sprejet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKLEP 2:   

Samoevalvacijska skupina Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru sprejme in potrdi 

zapisnik 2.  seje  Samoevalvacijske skupine Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru.  



Ad 2) Letno samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2008/09 

 
Predsednik samoevalvacijske skupine je predstavil potek aktivnosti za pripravo Letnega 
samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2008/09. Člani samoevalvacijske skupine so poročilo 
pregledali in nanj niso imeli pripomb, zato so v nadaljevanju sprejeli 
 

SKLEP 3: 

Samoevalvacijska skupina potrdi predlagano vsebino Letnega samoevalvacijskega poročila za 

študijsko leto 2008/09 in ga v nadaljnjo obravnavo posreduje Senatu Fakultete za energetiko 

Univerze v Mariboru  ter mu predlaga, da ga potrdi in ga najkasneje do 15. 1. 2010 posreduje 

Komisiji za ocenjevanje kakovosti univerze. 
 
 
Ad 3) Program dela za študijsko leto 2009/10 

 
Predsednik samoevalvacijske skupine je predstavil Program dela Samoevalvacijske skupine FE UM za 
študijsko leto 2009/10, ki je priloga tega zapisnika. Po krajši razpravi so člani Samoevalvacijske 
skupine FE UM sprejeli sklep 
 
SKLEP 4: 

Samoevalvacijska skupina potrdi Program dela Samoevalvacijske skupine FE UM za študijsko 

leto 2009/10, ki je priloga tega zapisnika. 
 
 

Ad 4) Razno 
 
Predsednik samoevalvacijske skupine je člane Samoevalvacijske skupine FE UM seznanil z dopisom 
strokovnih služb UM z dne 7. 10. 2010 v zvezi z Razpisom za izbiro kandidatov za člane evalvacijske 
komisije pri izvedbi notranje institucionalne evalvacije Fakultete za varnostne vede UM. V zvezi s to 
točko dnevnega reda so člani Samoevalvacijske skupine FE UM sprejeli  
 
SKLEP 5: 

Ker od članov Samoevalvacijske skupine FE UM ni kandidatov, ki bi oddali prijavo na Razpis 

za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije pri izvedbi notranje institucionalne 

evalvacije Fakultete za varnostne vede UM, se Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske 

komisije pri izvedbi notranje institucionalne evalvacije Fakultete za varnostne vede UM 

posreduje Senatu Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru. Razpis je priloga tega 

zapisnika. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.30. 
  
 
Zapisala:  Predsednik samoevalvacijske skupine 
Nataša Sokač   Prof. ddr. Janez Usenik 
 
 
Poslano: 
• Prof. ddr. Janez USENIK 
• Doc. dr. Igor Lengar 
• Sonja Novak 
• Nataša Sokač 
• Andreja Tamše 
• Tina Zorko 
 
V vednost: 
• Prof. dr. Andrej Predin, dekan FE UM 
• Doc. dr. Gorazd Hren, prodekan FE UM 
• Janko Omerzu, p. p. tajnik FE UM 


