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Ljubljana, 12. 11. 2021 
Zapisnik 6. seje Komisije za kakovost FVV, 

ki je potekala 12. 11. 2021 s pričetkom ob 10.00 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. Simon Vrhovec, doc. dr. Vanja Ida Erčulj, pred. Bernarda Tominc, Barbara 
Erjavec, Mirče Milenkov (študent), Nejc Kotnik (študent) 
 
Opravičili so se: izr. prof. dr. Benjamin Flander, spec. Andrej Gerjevič in prof. dr. Igor Bernik, ki je bil vabljen 
pri 1. točki.  
 
Predsednica komisije ugotovi sklepčnost komisije in predlaga naslednji dnevni red: 

1. Sprememba ankete o zadovoljstvu zaposlenih (k tej točki povabimo prof. dr. Igorja Bernika, 
prodekana za kakovost in razvoj) 

2. Priprava samoevalvacijskega poročila za 2020/21 
3. Razno (poročilo z rektorske konference) 

 
Prisotni člani se z dnevnim redom strinjajo, zato se seja nadaljuje z razpravo o 1. točki.  
 
Ad 1. 
 
Predsednica pove, da se je prof. dr. Igor Bernik opravičil, ker je službeno odsoten. Predloge vodstva o 
spremembi ankete je podal po telefonu. Vodstvo predlaga, da bi pregledali vprašanja ankete o zadovoljstvu 
zaposlenih in pri vprašanjih, kjer gre za obratno lestvico, spremenili vprašanja tako, da zagotovo ne bi moglo 
priti do napačnega razumevanja vprašanj. Predlog za spremembo se navezuje na vprašanja, povezana z 
zaznavanjem nasilja oz. trpinčenja na FVV.  
 
V diskusiji člani KOK izpostavijo naslednje: 

- spreminjanje ankete otežuje primerjavo s preteklimi leti; 
- ponovna uvedba odprtih vprašanj lahko (glede na izkušnje preteklih let) spodbudi komentarje, ki bi 

prikazovali odnose na fakulteti na nepravi način; 
- namesto spremembe vprašanj oz. lestvice se doda dodatno pojasnilo o spremenjeni lestvici; 
- vprašanja o nasilju oz. trpinčenju ostanejo ista, vendar se izvedejo v ločeni anketi; 
- anketa in lestvice se pred izpolnjevanjem predstavijo zaposlenim (npr. na Akademskem zboru, na 

sestanku nepedagoških delavcev). 
 
Predsednica nato predlaga, da člani KOK FVV anketo pregledajo, podajo svoja mnenja glede morebitnih 
sprememb, nato pa skupni predlog pošljemo vodstvu z vidnimi spremembami. S predlogom se člani strinjajo, 
zato sprejmemo:  
 
SKLEP 1: Člani KOK FVV pregledajo anketo o zadovoljstvu zaposlenih in podajo svoje predloge za morebitne 
spremembe. Predloge bomo obravnavali na naslednji seji in jih poslali vodstvu.  
 
Sklep 1 je bil sprejet soglasno.   
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Ad 2. 
 
Predsednica pove, da za pripravo novega samoevalvacijskega poročila nima novih informacij, so pa na KOKU 
na zadnji seji povedali, da pripravljajo posodobitev v smislu pridobivanja podatkov iz že obstoječih baz. S 
pripravo poročila bomo začeli predvidoma v začetku januarja.  
 
 
Ad 3. 
 
Dr. Hacin poda kratko poročilo z rektorske konference, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega zapisnika.  
 
 
Seja se zaključi ob 10.30 uri.  

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

 
 
 

Priloga: Kratko poročilo z rektorske konference – 22. 10. 2021 
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