
Zapisnik 1. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FVV, 
ki je potekala 9. 12. 2019 s pričetkom ob 13.00 uri v Senatni sobi FVV. 

 
Prisotni člani komisije: izr. prof. dr. Benjamin Flander (do 13.19 ure zaradi odhoda na predavanja), doc. 
dr. Danijela Frangež (predsednica komisije), doc. dr. Simon Vrhovec, doc. dr. Rok Hacin (namestnik 
predsednice komisije), pred. mag. Vanja Ida Erčulj, pred. Bernarda Tominc, Tina Štrakl, Živa Kristančič, 
Mirche Milenkov 
 
Dnevni red: 

1. Pregled dela za nazaj 
2. Poročilo z zadnje seje KOKU 
3. Načrt dela za študijsko leto 2019/20 (priprava samoevalvacijskega poročila, izvedba ankete o 

zadovoljstvu, pogostost sestankov, zunanji član, vabilo prodekana dr. Bernika na seje) 
4. Sprememba imena in slogana KOK FVV 
5. Razno  

 
Predsednica komisije uvodoma ugotovi sklepčnost komisije in predlaga, da se seja začne s točko 3, ker 
mora dr. Benjamin Flander zaradi predavanj predčasno zapustiti sejo. S predlogom se prisotni strinjajo 
in soglasno sprejmejo  
 
SKLEP 1: KOK FVV sprejme predlagani dnevni red svoje 1. seje in predlog, da se seja začne s 

tretjo točko. 
 
Ad. 3 
 
V študijskem letu 2019/20 bo komisija pripravila samoevalvacijsko poročilo in po njegovi oddaji 
poskrbela za začetek uporabe sistema evidentiranja inovacijskih predlogov zaposlenih, ki bo dostopen 
na intranetu FVV. Predsednica komisije se bo o njegovi uporabi dogovorila z vodstvom. V povezavi s 
tem se soglasno sprejme 
 
SKLEP 2:  KOK FVV poleg izdelave samoevalvacijskega poročila v študijskem letu 2019/20 

poskrbi tudi za začetek uporabe sistema evidentiranja inovacijskih predlogov 
zaposlenih. O njegovi uporabi se z vodstvom dogovori dr. Danijela Frangež. Izvedba 
tega sklepa se začne po oddaji samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 
2018/19.   

 
Anketa o zadovoljstvu zaposlenih se bo ponovno izvedla na 1ki. Prisotni se dogovorijo, da predsednica 
komisije v sodelovanju z dr. Simonom Vrhovcem pripravi kode, ki se bodo v kuverte pakirale na 
sestanku komisije. Na žrebanje kod bodo vabljeni vsi zaposleni. Rezultate ankete o zadovoljstvu bo 
analizirala mag. Vanja Ida Erčulj.  
 
Prisotni se nadalje soglasno dogovorijo, da bodo seje in sestanki komisije potekali po potrebi. Več 
sestankov bo predvidoma v času priprave samoevalvacijskega poročila.  
 
Predsednica komisije predlaga, da se k sodelovanju kot zunanjega člana komisije povabi spec. Andreja 
Gerjeviča, ki je vodja kakovosti na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju. Prisotni se strinjajo, da bo 
spec. Andrej Gerjevič kot strokovnjak za kakovost in izvajalec vaj pri predmetu Kriminalistika in 
forenzične znanosti (MAG) ter doktorski študent FVV UM lahko doprinesel h kakovostnejšemu delu 
komisije. Prav tako je podpora institucij pomembna pri reakreditaciji. Dr. Benjamin Flander ob tem 
opozori, da to, da je zunanji član s Policije, ni nujno najboljša rešitev, ker so na univerzi drugačni kriteriji 
kakovosti, vendar napove, da bo glasoval za. Predsednica komisije še pove, da bo spec. Andrej Gerjevič 
za sodelovanje v komisiji moral pridobiti dovoljenje Policije. Po razpravi prisotni soglasno sprejmejo 



 
SKLEP 3:  KOK FVV za zunanjega člana komisije potrdi spec. Andreja Gerjeviča, ki ga dr. Danijela 

Frangež pozove, da za sodelovanje v komisiji pridobi dovoljenje Policije.  
 
V povezavi s pripravo samoevalvacijskega poročila se prisotni dogovorijo, da bodo samoevalvacijsko 
poročilo vodstvu poslali najkasneje v začetku marca 2020. Delo po poglavjih si bodo razdelili na 
sestanku po novem letu, ko bo že dostopen obrazec za samoevalvacijsko poročilo. Takrat se določi tudi 
rok za oddajo gradiva za poročilo in datum žrebanja kod za anketo o zadovoljstvu zaposlenih. Prisotni 
v povezavi s tem soglasno sprejmejo 
 
SKLEP 4:  Člani KOK FVV si delo po poglavjih razdelijo na sestanku po novem letu, ko bo že 

dostopen obrazec za samoevalvacijsko poročilo. Na sestanku se dogovorijo tudi o 
roku za oddajo gradiva za poročilo in datumu žrebanja kod za anketo o zadovoljstvu 
zaposlenih.  

 
Prisotni se dogovorijo, da se prodekana, pristojnega za področje kakovosti, dr. Igorja Bernika, vabi na 
seje komisije, na katerih se glasuje o pomembnih odločitvah. Na sestanke komisije praviloma ni 
vabljen, razen če se pokaže potreba po njegovem sodelovanju. Predsednica komisije predlaga, da dr. 
Igorja Bernika vpraša o njegovem pogledu na sodelovanje s komisijo. Prisotni nato soglasno sprejmejo 
 
SKLEP 5:  Prodekan, pristojen za področje kakovosti, dr. Igor Bernik, bo vabljen na seje KOK 

FVV, na katerih se bo glasovalo o pomembnih odločitvah. Na sestanke KOK FVV 
praviloma ni vabljen, razen če se pokaže potreba po njegovem sodelovanju. Dr. 
Danijela Frangež se z njim pogovori o njegovem pogledu na sodelovanje s komisijo.  

 
Ad. 1 
 
Pri pregledu dela komisije v preteklem študijskem letu prisotni ugotovijo, da je bilo delo ustrezno in da 
je bilo poročilo dobro pripravljeno. Dr. Simon Vrhovec opozori, da samoevalvacijsko poročilo za 
2017/18 ni vpisano v COBISS. Prisotni se dogovorijo, da bo dr. Simon Vrhovec v knjižnici uredil vpis, in 
soglasno sprejmejo  
 
SKLEP 6:  Dr. Simon Vrhovec v knjižnici uredi vpis samoevalvacijskega poročila KOK FVV za 

2017/18 v Cobiss.  
 
Prisotni nadalje ugotovijo, da ni potrebe, da bi z zaposlenimi ponovno opravljali intervjuje o njihovih 
pogledih in predlogih. Tina Štrakl opomni, da naj bi komisija sodelovala pri pripravi ankete za 
uporabnike knjižnice in pripravi obrazcev za vpis bibliografije. Prisotni se dogovorijo, da se z vodjo 
knjižnice pogovori predsednica komisije in soglasno sprejmejo 
 
SKLEP 7:  Dr. Danijela Frangež se z vodjo knjižnice, Barbaro Erjavec, pogovori o vzorcu ankete 

o zadovoljstvu uporabnikov, ki ga je poslala UM, izvedbi ankete na FVV in pripravi 
obrazca za vpis bibliografije, kjer bo treba jasno navesti, da posameznik lahko poda 
zgolj predlog kategorizacije posameznega vira.  

 
Ad. 2 
 
Dr. Rok Hacin poda poročilo z 2. seje KOKU, ki je dostopno v Prilogi 1. Po podanem poročilu se razvije 
kratka diskusija o pripravi letošnjega samoevalvacijskega poročila. Poročilo naj bi bilo spremenjeno na 
način, da se podatke za grafe dodaja samo za zadnje leto. Natančne informacije bodo znane konec 
decembra, ko bo KOKU poslala zadnjo verzijo poročila.   
 



Ad. 4 
 
Predsednica komisije opozori na neustrezen slogan komisije, ki je naveden na spletni strani FVV. Slogan 
»Fakulteta zadovoljnih študentov, predavateljev in drugega osebja.« je po njenem mnenju neustrezen, 
zato predlaga spremembo. Po kratki diskusiji dr. Rok Hacin predlaga slogan »Kakovost vodi k 
odličnosti!«. Prisotni se strinjajo, zato soglasno sprejmejo 
 
SKLEP 8:  Nov slogan KOK FVV je »Kakovost vodi k odličnosti!«. Dr. Danijela Frangež se z 

Aleksandrom Podlogarjem dogovori za spremembo slogana na spletni strani FVV.   
 

Predsednica komisije nadalje pove, da je opazila, da se na različnih mestih uporabljata dva naziva 
komisije, in sicer Komisija za ocenjevanje kakovosti in Komisija za kakovost. Komisija je pod vodenjem 
dr. Simona Vrhovca predlagala spremembo imena iz Komisija za ocenjevanje kakovosti v Komisija za 
kakovost, vendar ime uradno ni bilo spremenjeno. Predsednica komisije pove, da ji je tajnica FVV, Anja 
Lesar, sporočila, da na UM spremembi ne nasprotujejo, zato se prisotni dogovorijo, da se predsednica 
komisije z vodstvom FVV dogovori o spremembi imena, in zato soglasno sprejmejo  
 
SKLEP 9:  Dr. Danijela Frangež se z vodstvom FVV dogovori o spremembi imena iz Komisija za 

ocenjevanje kakovosti v Komisija za kakovost.  
 

Ad. 5 
 
Razvije se razprava o javni objavi rezultatov anket o zadovoljstvu študentov. Rezultati anket so javno 
dostopni, in sicer omogočajo podrobnejše vpoglede od tistih, ki jih pedagoški delavci dobijo v zaprtih 
kuvertah. Ne vsebujejo komentarjev, omogočajo pa vpogled v ocene po posameznih predmetih. 
Prisotni se dogovorijo, da predsednica komisije preveri možnosti za umik rezultatov s spletne strani 
UM in zato sprejmejo 
 
SKLEP 10:  Dr. Danijela Frangež preveri možnosti za umik rezultatov anket o zadovoljstvu 

študentov s spletne strani UM.   
 
Nadalje je pri anketah o zadovoljstvu študentov neustrezen način zbiranja in obdelave podatkov. 
Študenti bi morali na vprašanja o predavanjih odgovoriti takoj po zaključku predavanj in pred izpitom, 
po izpitu pa na vprašanja, povezana z ocenjevanjem. Prisotni se dogovorijo, da dr. Simon Vrhovec 
preveri, kdaj študenti izpolnjujejo ankete in ali je le-ta razdeljena na dva dela (pred in po opravljanju 
izpita). Prisotni soglasno sprejmejo 
 
SKLEP 11:  Dr. Simon Vrhovec preveri, kdaj in na kakšen način študenti izpolnjujejo anketo o 

zadovoljstvu. 
 
Seja se zaključi ob 14.10 uri.  
 
 

Zapisala: dr. Danijela Frangež, predsednica komisije 
 
 
 
 
 

 
Priloge: 

• PRILOGA 1 – Poročilo z 2. seje KOKU  


