
 

 

 
 

Dat

                                                                                                              Datum: 04. 04. 2011 

                                                  

Zapisnik  16. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti  Fakultete za kmetijstvo 
in biosistemske vede, ki je bila 17. 05. 2011, s pričetkom ob 9.00 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.  Izdaja publikacije »Semenarstvo« 

     3.   Dopolnjena ponovna izdaja »Splošna mikrobiologija: navodila za vaje« 
     4.   Organizacijsko navodilo za varno delo s študenti 
     5.   Razno 

 
Komisija za kakovost Fakultete za kmetijstvo in biosistemske  je bila sklepčna in je lahko 
pričela s  16. redno sejo po dnevnem redu. 
 
Ad. 1 
Predsednik komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV, doc. dr. Marjan Janžekovič,  je 
člane komisije seznanil z zapisnikom 15. redne seje. Komisija je pregledala sklepe in 
ugotovila, da so bili vsi sklepi realizirani, razen 7. sklepa 15. seje Komisije za ocenjevanje 
kakovosti FKBV,  kjer smo strokovne službe zadolžili, da pripravijo organizacijska navodila 
za tehnično izvedbo strokovnih ekskurzij in terenskih vaj.  
 
Po razpravi v zvezi z nerealiziranim sklepom je Komisija za ocenjevanje kakovosti 
ponovno pozvala strokovne službe, da pripravijo organizacijsko navodilo za enotno 
izvedbo ekskurzij in terenskih vaj na osnovi letnega programa strokovnih ekskurzij, ki bi ga 
naj posamezni nosilci predmetov oddali ob začetku študijskega leta. Ta organizacijska 
navodila bi naj vsebovala splošna navodila za tehnično izvedbo strokovnih ekskurzij 
(logistika – javni prevoz (zbiranje ponudb), osebni prevoz …). Nato je Komisija za 
ocenjevanje kakovosti sprejela naslednji sklep:  
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SKLEP1 
Zapisnik 15. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV je bil soglasno sprejet in 
bo objavljen na spletni strani fakultete. 
 
Ad2 
Doc. dr. Metka Šiško je Komisijo za ocenjevanje kakovosti FKBV seznanila s pripravami 
na izdajo publikacije z naslovom Semenarstvo. Publikacija bi naj izšla v letu 2011 v nakladi 
10 izvodov. Publikacija bi naj bila izdana pod tipologijo »urejeni zapiski predavatelja«. 
   
SKLEP2 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV se je seznanila s pripravami na izdajo urejenih 
zapiskov predavatelja z naslovom Semenarstvo, avtorice doc. dr. Metke Šiško. 
 
Ad. 3 
 
Doc. dr. Marjan Janžekovič je predstavil vlogo dr. Bratka Filipiča za dopolnjeno  izdajo 
navodil za vaje »Splošna mikrobiologija« pri predmetih: Mikrobiologija, Mikrobiologija vina 
in sadnih sokov. Za strokovnega recenzenta je avtor predlagal izred. prof. dr. Avrelijo 
Cencič. Po razpravi v zvezi z izdajo navedene publikacije je Komisija za ocenjevanje 
kakovosti sprejela naslednji sklep: 
 
SKLEP3 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV se je seznanila z vlogo za izdajo dopolnjene 
ponovne izdaje navodil za vaje »Splošna mikrobiologija«, avtorja Bratka Filipiča. Za 
strokovno recenzentko je potrdila izred. prof. dr. Avrelijo Cencič. 
 
Hkrati Komisija za kakovost FKBV poziva avtorja, da predlaga še jezikovnega recenzenta. 
Po prejetih recenzijah bo Komisija za ocenjevanje kakovosti pozvala avtorja za 
nadaljevanje postopka v zvezi z izdajo zgoraj omenjene publikacije. 
 
Ad. 4 
Predsednik komisije doc. dr. Marjan Janžekovič je seznanil ostale člane komisije z 
navodili, ki nam jih je na osnovi  8. sklepa 15. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti 
FKBV, posredoval gospod Janko Muzek. Po razpravi v zvezi z navodili je komisija sprejela 
naslednji sklep: 
 
SKLEP4 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV je pregledala Organizacijska navodila za varno 
delo s študenti v laboratorijih, rastlinjaku in na drugih eksperimentalnih poligonih fakultete, 
ki jih je na osnovi 8. sklepa 15. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV pripravil 
gospod Janko Muzek. Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV je ugotovila, da so 
navodila presplošna, zato ponovno poziva gospoda Janka Muzeka, da pripravljena 
navodila prilagodi našim razmeram in jih konkretizira z navodili za nevarnosti za 
posamezna področja delovanja naših študentov (Npr. navodila za hlev, navodila za  
rastlinjak, navodila za laboratorije …) in jih posreduje Komisiji za ocenjevanje kakovosti 
FKBV. 
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Ad. 5 
 
Pod točko razno je predsednik komisije, doc. dr. Marjan Janžekovič, člane komisije 
seznani z razpisom za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije pri izvedbi notranje 
institucionalne evalvacije Ekonomsko-poslovne fakultete UM. 
 
V nadaljevanju je predstavnik študentov Tadej Virk izpostavil  problematiko v zvezi z 
oglasno desko Katedre za živinorejo. Omenjena katedra namreč nima oglasne deske. 
Tako je komisija v nadaljevanju razprave sprejela sklep: 
 
SKLEP5 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV poziva strokovne službe fakultete (M. Sagadina), 
da uredijo vse potrebno za postavitev oglasne deske za Katedro za živinorejo. 
 
Nato je Tadej Virk izpostavil še problematiko števila rokov za kolokvije. Komisija za 
ocenjevanje kakovosti je predlagala, da se omenjena problematika predstavi in obravnava 
na Komisiji za študijske zadeve. 
 
Komisija je sejo zaključila ob 10.00 uri. 
 
                                                                                       Predsednik komisije: 
                                                                                  Doc. dr. Marjan Janžekovič 
 
Zapisala: 
Mag. Ksenija Škorjanc 


