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Ljubljana, 22. 3. 2021 
Zapisnik 5. seje Komisije za kakovost FVV, 

ki je potekala 22. 3. 2021 s pričetkom ob 9.00 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. Vanja Ida Erčulj, pred. Bernarda Tominc, Tina 
Štrakl, Mirče Milenkov (študent). 
 
Predsednica komisije ugotovi sklepčnost komisije in predlaga naslednji dnevni red: 

1. Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za varnostne vede UM za študijsko leto 2019/20 
 
Prisotni člani se z dnevnim redom strinjajo, zato se seja nadaljuje z razpravo o samoevalvacijskem poročilu.  
 
Ad 1. 
 
Predsednica pove, da ima KOK FVV pri izdelavi letošnjega SEP veliko tehničnih težav, ki so se začele po 28. 2. 
2021, ko je Microsoft posodobil Office. SEP so člani KOK FVV z namenom interaktivnega dela in hitre 
razrešitve morebitnih dilem sočasno urejali v SharePoint-u UM. Do 28. 2. 2021 je delo potekalo normalno, 
po tem datumu pa so se začele dogajati naslednje težave: 

- dokumenta na SharePoint-u ni bilo mogoče odpreti; javljalo je napako »Dokumenta ni mogoče 
odpreti za urejanje.«; 

- dokumenta ni bilo mogoče odpreti v namizni aplikaciji; javljalo je napako »Med poskusom odpiranja 
datoteke v programu Word je prišlo do napake.«;  

- ko so si člani v vrstnem redu pošiljali SEP, da bi ponovno vnesli popravke, nekateri dokumenta niso 
mogli odpreti; 

- ko je predsednica v SEP vnašala zadnje popravke, ji je dokument večkrat zablokiral in samodejno zaprl 
celotni Office, pri tem pa so se izbrisali vsi zadnji popravki, tudi že shranjeni, nekatere tabele pa so se 
povrnile v prvotno obliko, ki je bila dana v vzorcu obrazca;  

- ko je predsednica sprejela zadnje vidne popravke in izklopila funkcijo »sledi spremembam«, je 
popravke v celotnem dokumentu označilo kot Naslov 1, čeprav je bilo besedilo teh popravkov z 
vključeno funkcijo »sledi spremembam« označeno kot »navaden«. 

 
Težave je predsednica 3. 3. 2021 prijavila RCFVV, ki je podal prijavo na RCUM. Težave naj bi izvirale iz 
nezdružljivosti različic programa Office, zato so v RCUM svetovali, da vsi člani Office posodobijo na zadnjo 
verzijo. Predsednici so v RCUM še predlagali, da dokument na SharePoint-u povrne v prejšnjo verzijo, kar pa 
problema ni rešilo, saj je bilo treba znova vnašati popravke, dokument pa je še naprej javljal napake. Slednje 
so se zmanjšale, ko je predsednica celotno besedilo SEP tretjič prekopirala v nov dokument.  
  
Predsednica nadalje pove, da so pri pripravi samoevalvacijskega poročila aktivno sodelovali vsi člani KOK FVV 
in da se je poročilo usklajevalo na treh delovnih sestankih KOK FVV, ki so potekali 3. 3., 8. 3. in 10. 3. 2021.  
 
Seja se nato nadaljuje s pregledom samoevalvacijskega poročila in z usklajevanjem zadnjih sprememb. Po 
zaključku pregleda prisotni člani komisije soglasno sprejmejo naslednji sklep: 
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SKLEP 1: KOK FVV sprejme in potrdi samoevalvacijsko poročilo Fakultete za varnostne vede UM za 
študijsko leto 2019/20. 

 
Predsednica pove, da bo po zaključku seje poročilo poslala gospe Barbari Erjavec v lektorski pregled, nato pa 
Študentskemu svetu FVV in vodstvu FVV za obravnavo na Senatu FVV.  
 
Seja se zaključi ob 10.05 uri.  

 
Zapisala: izr. prof. dr. Danijela Frangež, predsednica komisije 
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