
 

 

 
 

                                                                                                         Datum: 10. 01. 2012 
                                                  
Zapisnik  1. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti  Fakultete za kmetijstvo in 
biosistemske vede, ki je bila sklicana, 10. 01. 2012 ob 12.00 uri  v  zbornici  fakultete. 
 
 
Prisotni: mag. Andrej Vogrin, doc. dr. Tadeja Kraner Šumenjak, doc.dr. Marjan 
Janžekovič, mag. Ksenija Škorjanc in Sanja Fekonja 
 
Opravičeno odsotni: izr. prof. dr. Martina Bavec, Katarina Praper 
 
 
  
DNEVNI RED: 
 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
1. Konstituiranje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV. 
2. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
3. Potrditev samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2010/11. 
4. Soglasje k izdaji e-publikacije (avtorja Denis Stajnko in Peter Vindiš). 
5. Anketa o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu. 
6. Anketa o zadovoljstvu študentov s študijskimi programi. 
7. Razno. 
 
 
Komisija za kakovost Fakultete za kmetijstvo in biosistemske je bila sklepčna in je lahko 
pričela s  1. redno sejo po dnevnem redu. 
 
Ad. 1 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV se je sestala prvič v novi sestavi in predsednik je 
predstavil novo imenovane člane komisije. Po predstavitvi novih članov je  komisija 
sprejela sklep:  
 
SKLEP 1:  
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV je konstituirana v sestavi: 
Mag. Andrej Vogrin, višj. pred.,  predsednik 
Red. prof. dr. Martina Bavec, član 
Doc. dr. Tadeja Kraner Šumenjak, član 
Doc. dr. Marjan Janžekovič, član 
Mag. Ksenija Škorjanc, član 
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Katarina Praper (študentka), član 
Sanja Fekonja (študentka), član 
 
 
Ad 2 
Mag. Andrej Vogrin je prisotne seznanil s sklepi 17. redne seje Komisije za ocenjevanje 
kakovosti. 
 
SKLEP 2: 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV se je seznanila s sklepi zapisnika 17. redne 
seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV in ga soglasno sprejela. Objavljen bo 
na spletni strani fakultete. 
 
Ad 3 
Predsednik komisije je seznanil prisotne z nastajanjem samoevalvacijskega poročila za 
leto 2010/2011 in težavami v zvezi z nastajanjem le-tega. Doc. dr. Marjan Janžekovič je 
opozoril, da se v poročilu ponovno pojavljajo korektivni ukrepi, ki bi jih morali realizirati že 
prejšnje leto, pa jih je del še vedno ostal nerealiziranih.  
 
SKLEP 3: 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV se je seznanila z informacijami v zvezi z 
nastajanjem samoevalvacijskega poročila FKBV za leto 2010/2011. Komisija 
ugotavlja, da del korektivnih ukrepov ni bilo realiziranih v letu 2010 niti v letu 2011 in 
poziva senat FKBV k dokončni realizaciji korektivnih ukrepov. 
 
SKLEP 4 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV v nadaljevanju sprejme samoevalvacijsko 
poročilo in ga predlaga v potrditev še senatu FKBV. 
 
 
Ad. 4 
 
Komisija za kakovost se je seznanila z vlogo avtorjev Denisa Stajnka in Petra Vindiša za 
izdajo e-publikacije z naslovom »Napoved pridelka jabolk z metodo analize slike«. 
Komisija ugotavlja, da so pridobljena vsa recenzentska mnenja in mnenje lektorja ter 
tehničnega urednika. Vsa mnenja so pozitivna. Na osnovi predstavljenega je komisija 
sprejela sklep: 
 
SKLEP 5:  
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV soglaša z izdajo e-publikacije z naslovom 
»Napoved pridelka jabolk z metodo analize slike«, avtorjev Denisa Stajnka in Petra 
Vindiša in predlaga senatu, da izdajo e-publikacije odobri.  
 
Ad 5 
 
Predsednik komisije je člane seznanil s vprašalnikom o zadovoljstvu  zaposlenih na 
delovnem mestu. Po razpravi v zvezi s vprašalnikom je komisija sprejela naslednji sklep: 
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SKLEP 6: 
Komisija za kakovost FKBV se je seznanila in soglaša z anketo o zadovoljstvu 
zaposlenih na delovnem mestu. Strinja se z izvedbo ankete med zaposlenimi. 
 
Ad. 6 
 
Predsednik komisije mag. Andrej  Vogrin je člane komisije seznanil še s vprašalnikom o 
zadovoljstvu študentov s študijskimi programi, ki ga je pripravila prodekanja za študijske 
zadeve FKBV, doc. dr. Metka Šiško.  
 
SKLEP 6: 
Komisije za kakovost FKBV se je seznanila s vprašalnikom o zadovoljstvu 
študentov s študijskimi programi, z njim soglaša in tovrstne vprašalnike podpira. 
 
Ad. 7 
Pod točko razno je mag. Andrej Vogrin seznanil prisotne še z pozivom UM, da se lahko 
zaposleni na FKBV prijavijo za samoevalvatorje za notranje samoevalvacije na  UM.  Vse, 
ki jih to zanima, lahko podrobnejše informacije v zvezi s tem najdejo na spletni strani 
univerze. 
 
 
Komisija je sejo zaključila ob 13.20 uri. 
 
                                                                                            Predsednik komisije: 
                                                                                            mag. Andrej Vogrin 
 
Zapisala: 
mag. Ksenija Škorjanc 


