
ZAPISNIK 9. REDNE SEJE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI FAKULTETE ZA 

KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE, 
 

ki je bila 11. 02. 2021, ob 9.00. uri preko orodja MS-TEAMS 

 
 

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

 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 8. seje 
3. Obravnava dopolnitev Akcijskega načrta korektivnih ukrepov FKBV UM 
4. Samoevalvacija 
5. Razno 

 

 
Ad 1 
Na začetku seje je Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV soglasno potrdila točke dnevnega 
reda 9. redne seje. 
 
Ad 2 
Komisija je soglasno potrdila zapisnik 8. redne seje. 
 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV se je seznanila z dnevnim redom 9. redne seje ter v 

nadaljevanju z zapisnikom  8. redne seje in vse soglasno potrdila. 

 
Ad 3 
Predsednik komisije nam je uvodoma poročal o vseh dogajanjih glede Akcijskega načrta 
korektivnih ukrepov na nivoju fakultete, kot tudi univerze in nas seznanil s potekom 
obravnavanj glede točke 11 in 16, ki sta za našo fakulteto zelo pomembni, saj govorita o 
združevanju študijskih programov. 
KOK UM je na redni seji, ki je potekala v začetku decembra 2020, opozorila na neupoštevanje 
vsebine omenjenih točk, pri čemer pa je predsednik naše komisije dr. Jernej Prišenk jasno 
zagovarjal stališče Senata ter KOK FKBV, ki nasprotujeta vsakršnemu združevanju študijskih 
programov na naši fakulteti. 
KOK UM je zavzela stališče, da se ti dve točki dopolnita s pripravo analiz na podlagi kriterijev 
NAKVIS-a. 
Na podlagi tega, smo na naši fakulteti pripravili korekcijo Akcijskega načrta v teh dveh točkah, 
ki je rezultat sodelovanja ter usklajenega dela udeležencev. 
Pomembno je predvsem zaključno mnenje, kjer odločno zavračamo združevanje študijskih 
programov.  
Predsednik KOK FKBV je obravnavo dopolnitev AN korektivnih ukrepov dal v razpravo. 
 



Dr. Denis Stajnko je podal mnenje, da se po nepotrebnem izvaja pritisk na našo fakulteto, 
saj smo polnopravna članica doktorske šole UM in imamo dovolj kvalitetnega kadra ter 
študentov, zato po tovrstnih združitvah ni potrebe. Predsednika naše komisije je pohvalil za 
dobro zastopanje vseh stališč na KOK UM ter se mu zahvalil. 
Predsednik komisije je zagovarjal še specifiko naše fakultete.  
Dr. Maja Prevolnik Povše je pohvalila dobro pripravljene dopolnitve AN korektivnih ukrepov 
in obžalovala trošenje energije za neprenehno dokazovanje. 
K diskusiji sta bili pozvani tudi študentki, ki sta združevanje študijskih programov označili za 
vsiljevanje, saj ima vsak študent specifične želje po študiju, kar bi jim bilo s tovrstnim početjem 
odvzeto in bi vodilo v negativne posledice. 
 

SKLEP 1: 

KOK FKBV UM se je na 9. redni seji dne 11.2.2021 seznanila z dopolnitvami akcijskega 

načrta korektivnih ukrepov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v 

Mariboru, vezanih na točko 11 in 16. 

 

SKLEP 2: 

KOK FKBV UM predlaga preoblikovanje 4. stavka 4. točke akcijskega načrta korektivnih 

ukrepov kot je prikazano v besedilu. 

 

SKLEP 3: 

KOK FKBV UM potrjuje ustreznost vsebine dopolnitev akcijskega načrta korektivnih 

ukrepov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, vezanih na 

točko 11 in 16, katere so ustrezno pripravljene na podlagi prejetih sklepov KOK UM in 

Senata UM.  

 
Ad 4 
Po mnenju predsednika smo anketo o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu uspešno 
zaključili. Bistvenih odstopanj v primerjavi s preteklimi leti ni. Še vedno pa zaznavamo slabše 
zadovoljstvo pri indikatorjih odnosov med zaposlenimi ter opremljenost delovnega mesta. 
Dr. Denis Stajnko opozori na majhen odziv glede izpolnjevanja vprašalnikov s strani zaposlenih 
na posestvu, s čimer se strinja tudi Peter Kramer. 
Rezultati ankete bodo predstavljeni na Akademskem zboru. 
KOK FKBV je zadolžena, da predstavi ugotovitve in predlagane ukrepe na podlagi Ankete o 
zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu tudi v SEP-u. 
Predsednik je predstavil vsebino ugotovitev vezano na to točko, s katero smo se člani strinjali. 
Za izpolnitev 13. in 14. točke SEP-a je predsednik predlagal, da predloge pripravimo tudi člani, 
ter jih predhodno posredujemo Jožici Črešnik in tako zbrane obravnavamo na naslednji seji. 
 
SKLEP 4  

KOK FKBV se je soglasno strinjala s predlagano vsebino, ki se navezuje na točko SEP-a 

glede predstavitev glavnih ugotovitev in predlaganih ukrepov izvedene raziskave o 

zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu. 

 

 

SKLEP 5  

KOK FKBV bo točki 13 in 14 na podlagi zbranih predlogov obravnavala na naslednji seji. 



 
AD 5 
Z mnenjem članice komisije, da bi se KOK FKBV, poleg vsakoletne priprave SEP, usmerila še v 
druge aktivnosti, se je predsednik komisije strinjal in predlagal pogostejše sestanke. 
  
 
 
 
Komisija je sejo zaključila ob 10:17 uri.                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                             Predsednik komisije: 
Jožica Črešnik                                                                                    Izr. prof. dr. Jernej Prišenk 
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