
ZAPISNIK 10. IZREDNE SEJE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI FAKULTETE ZA 

KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE, 
 

ki je bila 17. 03. 2021, ob 7.30. uri preko orodja MS-TEAMS 

 
 

Prisotni:  
Izr. prof. dr. Jernej Prišenk, red. prof. dr. Denis Stajnko, izr. prof. dr. Janja Kristl, Urška Lisec, 
mag., Jožica Črešnik, študentka Klara Hriberšek,  
Odsotni: izr. prof. dr. Maja Prevolnik Povše, Peter Kramer, študentka Tina Lešnik  
                
DNEVNI RED: 

 
- Potrditev dnevnega reda 
- Potrditev zapisnika prejšnje seje 
- Obravnava Samoevalvacijskega poročila 19/20 
- Razno 

 

 
Ad 1 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV je soglasno potrdila točke dnevnega reda 10. izredne 
seje. 
 
Ad 2 
Komisija je soglasno potrdila zapisnik 9. redne seje. 
 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV se je seznanila z dnevnim redom 10. izredne seje ter 

v nadaljevanju z zapisnikom  9. redne seje in vse soglasno potrdila. 

 
Ad 3 
Predsednik komisije je pohvalil članico Urško Lisec za njen izjemno velik vložek pri delu in 
urejanju Samoevalvacijskega poročila 2019/20 in se ji zahvalil za vestno ter kooperativno 
sodelovanje. 
V nadaljevanju se komisija seznani s SEP-om ter vsemi pripadajočimi dokumenti. Predsednik 
predstavi in da v razpravo vsebino točke 5  »Prednosti« in »Priložnosti za izboljšanje«. S 
vsebino se člani komisije strinjajo. 
Kar se tiče Akcijskega načrta, se v točki, ki govori o zmanjševanju obsega trajnih nasadov, KOK 
FKBV ne strinja s podano vsebino in predlaga preoblikovanje vsebine te točke, kot sledi v 
SKLEP-u 2. 
Ostalo vsebino SEP-a komisija prepozna kot ustrezno in pripravljeno za nadaljnjo obravnavo 
na Senatu FKBV. 
 
SKLEP 1: 

KOK FKBV UM se je seznanila s samoevalvacijskim poročilom in z vsemi pripadajočimi 

dokumenti za leto 2019/20. 

 
 

 



SKLEP 2: 

KOK FKBV UM predlaga senatu FKBV UM preoblikovanje točke v akcijskem načrtu 2021 na 

sledeč način: 

DO SEDAJ: 

»Zmanjševanje obsega  trajnih nasadov« 
PREDLAGA KOK: 

Zmanjševanje obsega  trajnih nasadov do vzpostavitve ekonomske upravičenosti analizirane 
kmetijske proizvodnje. 
Odgovorne osebe ostajajo nespremenjene kot je zapisano v AN (vodstvo FKBV UM in 
predstojnik posestva). 
 

SKLEP 3: 

KOK FKBV UM ostale dele samoevalvacijskega poročila prepoznava kot ustrezne 

 in pošilja Senatu FKBV UM v nadaljnjo obravnavo. 

 

 
Ad 4 
Predsednik komisije seznani člane KOK, da bo na prošnjo predsednika AZ rezultate »Ankete o 
zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu« korektno predstavil na naslednji seji 
Akademskega zbora FKBV. 
V zvezi s predlogom ene od zaposlenih, da bi se »Anketa o zadovoljstvu zaposlenih na 
delovnem mestu« v prihodnje izvajala ločeno za posestvo ter fakulteto, se mora komisija 
informirati ter preveriti možnosti tega dejanja. 
Predsednik komisije članom predlaga, da bi lahko na naslednji seji KOK FKBV razpravljali o 
pomembni temi, ki je usmerjena v zagotovitev finančnih sredstev za promocijo študijskih 
programov ter zagotovitev stimulativnega okolja za predstojnike študijskih programov v smislu 
finančne stimulacije. 
Člani komisije smo pozvani, da o tej zadevi do naslednje seje razmislimo. 
 
SKLEP 4  

Predsednik KOK FKBV bo na predlog predsednika AZ rezultate “Ankete o zadovoljstvu 

zaposlenih na delovnem mestu” predstavil na naslednji seji AZ FKBV.  

 
 
 
Komisija je sejo zaključila ob 8.30 uri.                                        
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                             Predsednik komisije: 
Jožica Črešnik                                                                                    Izr. prof. dr. Jernej Prišenk  
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