
 

 

 
 

Dat

                                                                                                              Datum: 20. 12. 2010 

                                                  
Zapisnik  15. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti  Fakultete za kmetijstvo 
in biosistemske vede, ki je bila 29. 03. 2011, s pričetkom ob 11.00 uri  v  zbornici  
fakultete. 
 
 
Prisotni: doc.dr. Marjan Janžekovič,  doc.dr. Metka Šiško, doc. dr. Stanislav Tojnko , 
izred. prof dr. Martina Bavec, Tadej Virk in mag. Ksenija Škorjanc  
  
 
Odsotna: Nicki Školnik  
 
  
 
DNEVNI RED: 
 
Ugotovitev sklepčnosti 
            

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje komisije 
2. Soglasje za izdajo e-publikacije 
3. Akreditacija študijskih programov 
4. Razno 
 
 

Komisija za kakovost Fakultete za kmetijstvo in biosistemske  je bila sklepčna in je lahko 
pričela s  15. redno sejo po dnevnem redu. 
 
Ad. 1 
Predsednik komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV, doc. dr. Marjan Janžekovič,  je 
člane komisije seznanil z zapisnikom 14. redne seje. Komisija je pregledala sklepe in na 
osnovi sklepov sprejela : 
 
SKLEP1: 
Zapisnik 14. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV je bil soglasno sprejet in 
bo objavljen na spletni strani fakultete. 
 
Nato je komisija za ocenjevanje kakovosti na pobudo izred. prof. dr. Martine Bavec 
razpravljala o nepoznavanju in neizpolnjevanju 2 in 3 sklepa  13. redne seje Komisije za 
ocenjevanje kakovosti FKBV in v zvezi s tem sprejela dodaten sklep: 
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SKLEP2 
Izpisa sklepov 2 in 3 13. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV se  ponovno 
posredujeta še vsem pedagoškim delavcem na šoli. 
 
Na  osnovi pobude doc. dr. Stanislava Tojnka, v zvezi z izpitnimi roki in prijavljanji na 
izpitne roke, je Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV po razpravi sprejela sklep:  
 
SKLEP3  
Študentje FKBV se na izpitne roke prijavljajo izključno samo preko AIPS-a. 
Sklep se posreduje vsem pedagoškim delavcem na fakulteti. 
 
V nadaljevanju je Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV pozvala, da se  na Komisiji za 
študijske zadeve in na Študentskem svetu FKBV izoblikuje dokončen sklep v zvezi s 
problematiko izvajanja izpitnih rokov. 
 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV prav tako poziva Komisijo za študijske zadeve, 
da se poenoti sistem poročil o izvajanju posameznih predmetov in s tem seznani vse 
pedagoške delavce na fakulteti. 
 
S tema dvema pobudama je bila 1. točka seje končana. 
  
Ad2 
Predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV, doc. dr. Marjan Janžekovič, je 
prisotne seznanil z gradivom v zvezi z izdajo e-publikacije, z naslovom Aplikacija 
simulacijskega in večkriterijskega odločitvenega modela za podporo odločanja pri izbiri 
energetskih rastlin za pridelavo v bioplin, avtorjev Petra Vindiša, Črtomirja Rozmana, 
Denisa Stajnka in Bogomirja Muršca. Komisija je predloženo gradivo pregledala in posebej 
opozorila, da morajo kandidati pri izdaji publikacij natančno upoštevati Pravilnik o 
založniški dejavnosti FKBV, da ne bo prihajalo do procedurnih napak. Komisija za 
ocenjevanje kakovosti je v nadaljevanju sprejela sklep: 
 
SKLEP4 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV se je seznanila in se strinja z izdajo e-publikacije 
z naslovom Aplikacija simulacijskega in večkriterijskega odločitvenega modela za podporo 
odločanja pri izbiri energetskih rastlin za pridelavo v bioplin, avtorjev Petra Vindiša, 
Črtomirja Rozmana, Denisa Stajnka in Bogomirja Muršeca ter predlaga senatu fakultete, 
da izdajo odobri. 
 
 
Ad. 3 
 
Doc. dr. Tojnko, prodekan za študijske zadeve FKBV, je prisotne člane komisije seznanil z 
aktivnostmi v zvezi z  reakreditacijo študijskih programov. Najprej je potrebno ažurirati 
stare programe, jih dokumentirati, ugotoviti dejansko stanje in nato vnašati spremembe po 
programih. Komisija je v nadaljevanju sprejela sklep: 
 
SKLEP5 
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Prodekan za študijske zadeve, doc. dr. Stanislav Tojnko, je Komisijo za ocenjevanje 
kakovosti FKBV seznanil s potrebnimi aktivnostmi v zvezi z akreditacijo študijskih 
programov na FKBV. Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV podpira aktivnosti v zvezi s 
tem. 
 
Ad. 4 
 
Članica Komisije za ocenjevanje kakovosti, izred prof. dr. Martina Bavec, je v zvezi z 
nastalo situacijo na fakulteti (pošiljanje anonimk študentov) zahtevala, da se Komisija 
za ocenjevanje kakovosti FKBV opredeli v zvezi s temi dogodki. 
 
Po razpravi v zvezi z zgoraj navedenimi dogodki je Komisija za ocenjevanje kakovosti 
zavzela jasno stališče in v zvezi s tem sprejela tudi sklep: 
 
SKLEP6 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV se ne strinja s pošiljanjem anonimk pedagoškim 
in nepedagoškim delavcem. V prihodnje to ne sme postati praksa komuniciranja v 
akademskih krogih. 
 
V nadaljevanju točke je predstavnik študentov, Tadej Virk, izpostavil problematiko 
organiziranja terenskih vaj in strokovnih ekskurzij na fakulteti. 
 
Na osnovi razprave, ki se je nato razvila, je Komisija za ocenjevanje kakovosti sprejela 
naslednje: 
 
SKLEP7 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV poziva strokovne službe fakultete, da do 15. 
aprila 2011 pripravijo organizacijsko navodilo za organiziranje terenskih vaj - strokovnih 
ekskurzij, ki se izvajajo izven sedeža fakultete (cena, pobiranje denarja, zavarovanje) in 
z njimi seznanijo tudi vse nosilce predmetov.  
 
V nadaljevanju te točke je doc. dr. Metka Šiško, izpostavila problematiko študentskega 
dela v laboratoriju v smislu odgovornosti, ki jo ima pri tem profesor. Po razpravi je 
Komisija za ocenjevanje kakovosti sprejela naslednje: 
 
SKLEP8 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV poziva Janka Muzeka, učitelja veščin, da do 15. 
aprila 2011, pripravi organizacijska navodila za varno delo s študenti v laboratorijih, 
rastlinjaku in na drugih eksperimentalnih poligonih fakultete, ki jih uporabljajo 
študentje pri praktičnem delu. Sklep oz. poziv se posreduje v vednost dekanu fakultete. 
 
 
 
Komisija je sejo zaključila ob 13.00 uri. 
 
                                                                                       Predsednik komisije: 
                                                                                  Doc. dr. Marjan Janžekovič 
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Zapisala: 
Mag. Ksenija Škorjanc 


