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ZAPISNIK 2. KORESPONDENČNE SEJE KOK FVV, 12. 12. 2021 
 
 
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Komisije za kakovost FVV. Pridobljenih je 
bilo 7 odgovorov od 10 članov KOK FVV.  
 

1. Glasovalo se je o predlogu za spremembo ankete o zadovoljstvu zaposlenih. 
 

Člani so glasovali o predlogu sklica 2. korespondenčne seje KOK FVV. Na podlagi korespondenčnega 
glasovanja je bil sprejet naslednji sklep: 
 
SKLEP 1: 
Soglašam s sklicem 2. korespondenčne seje KOK FVV. 
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

AD 1 
Predlog za spremembo ankete o zadovoljstvu zaposlenih. 
 
V skladu s Sklepom 1, ki je bil sprejet na 6. redni seji KOK FVV, ki je 12. 11. 2021 potekala v MS Teams, 
so člani KOK FVV predsednici komisije poslali svoje mnenje glede spremembe ankete o zadovoljstvu 
zaposlenih.  
 
Člani so predlagali, da anketa o zadovoljstvu zaposlenih ostane vsebinsko nespremenjena, ker je to 
pomembno z vidika primerjave s preteklimi leti. Spremeni pa se oblikovno, in sicer tako da se sklop o 
nasilju prikaže na ločeni strani v programu 1ka, pri čemer se naslov sklopa zapiše z velikimi tiskanimi 
črkami, pod naslov pa se doda s krepko pisavo napisano opozorilo, da višje vrednosti pomenijo bolj 
pogosto doživljanje nasilja.  
 
Ker se je skupno mnenje članov izoblikovalo že pri podajanju predlogov, je bila zaradi časovne stiske za 
potrditev predlagane spremembe ankete o zadovoljstvu zaposlenih sklicana korespondenčna seja.  
 
 
SKLEP 2: 
Komisija za kakovost FVV predlaga, da anketa o zadovoljstvu zaposlenih ostane vsebinsko 
nespremenjena, spremeni pa se oblikovno, in sicer tako da se sklop o nasilju prikaže na ločeni strani v 
programu 1ka, pri čemer se naslov sklopa zapiše z velikimi tiskanimi črkami, pod naslov pa se doda s 
krepko pisavo napisano opozorilo, da višje vrednosti pomenijo bolj pogosto doživljanje nasilja.  
 
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

 
                  izr. prof. dr. Danijela Frangež 
           predsednica KOK FVV 
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