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Ljubljana, 13. 1. 2022 
Zapisnik 7. seje Komisije za kakovost FVV, 

ki je potekala 13. 1. 2022 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, izr. prof. dr. Simon Vrhovec, doc. dr. Vanja Ida Erčulj, 
pred. Bernarda Tominc, Barbara Erjavec, Nejc Kotnik (študent) in Tia Pavlović (študentka) 
 
Predsednica komisije ugotovi sklepčnost komisije in predlaga naslednji dnevni red: 

1. Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih za leto 2021 
2. Izdelava samoevalvacijskega poročila za 2020/21  

 
Prisotni člani se z dnevnim redom strinjajo, zato se seja nadaljuje z razpravo o 1. točki.  
 
Ad 1. 
 
Predsednica pove, da sta se z dr. Erčulj zaradi ponovnega dela na daljavo pogovarjali, da bi letošnjo anketo o 
zadovoljstvu zaposlenih morda izvedli brez šifer. Dr. Vrhovec in pred. Tominc povesta, da so bile šifre pred 
leti vpeljane z namenom preprečitve večkratnega izpolnjevanja istih oseb. Z uvedbo kod se je ta možnost 
sicer zmanjšala, vendar predsednica pove, da se je vsako leto zgodilo, da so ji nekateri zaposleni pisali, da so 
kodo izgubili in da želijo drugo, česar pa ni bilo mogoče urediti, saj potem izpolnjevanje ankete ne bi bilo 
anonimno. Anketa se je od takrat, ko je bil sum, da je ista oseba anketo večkrat izpolnila, spremenila, in sicer 
je v celotni anketi samo eno odprto vprašanje, v katerega je mogoče vpisati besedilo. Dr. Erčulj pove, da šifre 
pomenijo kontrolo, vendar se takšen način zbiranja podatkov redko uporablja v raziskovanju. Nadalje 
predlaga, da bi o tem, ali uporabimo šifre, glasovali in da bi v primeru, če šifer letos ne uporabimo, v primeru 
večjega odstopanja od rezultatov preteklih dveh let anketo ponovili. Dr. Flander pove, da je njegovo stališče, 
da lahko anketo legitimno izvedemo tudi brez šifer.  
 
Predsednica nato na glasovanje da vprašanje »Ali pri anketi o zadovoljstvu zaposlenih za leto 2021 uporabimo 
šifre, tako kot v preteklih letih?«.  
 
Glasovalo je 9 članov KOK FVV, in sicer ZA: 1, PROTI: 5, VZDRŽAN: 3.  
 
Dr. Flander je povedal, da po zgledu glasovanja v DZ RS šteje večina opredeljenih glasov navzočih, kar pomeni, 
da se vzdržani glasovi ne upoštevajo.  
 
V primeru našega glasovanja je bila večina opredeljenih proti uporabi šifer, zato sprejmemo naslednji sklep:  
 
SKLEP 1: Anketa o zadovoljstvu zaposlenih za leto 2021 se izvede brez šifer.   
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Ad 2. 
 
Predsednica predstavi spremembe samoevalvacijskega poročila za 2020/21 (SEP) in priloge, ki smo jih dobili 
z UM. Celotna dokumentacija je naložena na oblaku FVV. Po kratki diskusiji in upoštevanju postopka oddaje 
končne verzije se dogovorimo o načinu dela in roku za pripravo prvega osnutka poročila. Letos bomo zaradi 
tehničnih težav, ki smo jih z izdelavo SEP imeli lani, poročilo pripravili tako, da se bo vsebina pripravila po 
posameznih poglavjih, na koncu pa bomo vse združili v en dokument. Rok za pripravo vsebin po poglavjih je 
22. 2. 2022 do 16.00.  
 
 
Seja se zaključi ob 13.32.  

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