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Ljubljana, 5. 1. 2021 

Zapisnik 4. seje Komisije za kakovost FVV, 

ki je potekala 5. 1. 2021 s pričetkom ob 13.00 uri v MS Teams (ekipa KOK FVV) 

 

Prisotni člani komisije: izr. prof. dr. Danijela Frangež (predsednica komisije), doc. dr. Rok Hacin (namestnik 

predsednice komisije), izr. prof. dr. Benjamin Flander, doc. dr. Simon Vrhovec, doc. dr. Vanja Ida Erčulj, pred. 

Bernarda Tominc, Tina Štrakl, Mirče Milenkov (študent), Nejc Kotnik (študent), spec. Andrej Gerjevič (zunanji 

član). 

 

Predsednica komisije ugotovi sklepčnost komisije in predlaga naslednji dnevni red: 

1. Inovacijski predlogi (povratna informacija vodstva) 
2. Obrazec za vpis bibliografije (povratna informacija vodstva) 
3. Anketa o zadovoljstvu uporabnikov knjižnice v času epidemije covida-19 
4. SEP 2019-20 (izdelava poročila, rok za oddajo in delitev dela) 
5. Razno 

 

Prisotni člani se z dnevnim redom strinjajo, zato se seja nadaljuje s točko 1.  

 

Ad 1. 

 

Predsednica komisije člane obvesti, da sta s prodekanom za kakovost in razvoj, dr. Igorjem Bernikom, 

pripravila obrazec za inovativne predloge in ga predstavila dekanu, dr. Andreju Sotlarju, in tajnici fakultete, 

Anji Zahirović. Po diskusiji je bilo sklenjeno, da vodstvo namesto uvedbe obrazca pripravi dopis, v katerem 

zaposlene povabi k podajanju inovativnih predlogov dekanu ali prodekanu za kakovost in razvoj. 

 

Ad 2. 

 

Predsednica komisije člane obvesti, da se po dogovoru z dekanom, dr. Andrejem Sotlarjem, tajnico fakultete, 

Anjo Zahirović, in vodjo knjižnice, Barbaro Erjavec, obrazec za vpis bibliografije zaenkrat ne uvede. Z novim 

obrazcem bi namreč dobili novo bazo podatkov, za katero bi morali urediti ustrezno ravnanje z osebnimi 

podatki. Če se bo izkazala potreba, se bodo pedagoškim delavcem poslala kratka navodila v obliki e-sporočila, 

na kakšen način pripraviti gradivo za vpis bibliografije.  

 

Ad 3. 

 

Predsednica komisije pove, da se bo preko portala 1ka.arnes.si izvedla anketa o zadovoljstvu uporabnikov 

knjižnice v času epidemije covida-19. Osnutek ankete je pripravljen in je del gradiva današnje seje. Člane 

pozove, da ga pogledajo in ji pošljejo komentarje oz. predloge za izboljšanje.  
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Ad 4.  

 

Predsednica komisije pove, da smo z UM prejeli obrazec za SEP 2019-20 in predlaga, da si člani KOK FVV delo 

razdelijo po poglavjih, zunanji član pa se vključi v fazi pregleda poročila. Vsi prisotni se strinjajo in za pripravo 

poglavij soglasno določijo rok 22. 2. 2021.  

 

Ad 5. 

 

Pod razno ni razprave.  

 

Seja se zaključi ob 14.00 uri.  

Zapisala: Danijela Frangež, predsednica komisije 
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