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Zapisnik 27. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata FOV, ki je bila 18.11.2016 ob 13.15 uri v kabinetu 

803,  FOV, Kidričeva cesta 55 a, Kranj. 

 

Prisotni: doc. dr. Damjan Maletič, doc. dr. Vesna Novak, doc. dr. Anja Žnidaršič, doc. dr. Borut Werber, Špela Odlazek,  

Opravičili: doc. dr. Alenka Brezavšček, Blaž Sašek 

Dodatno vabljeni: doc. dr. Matjaž Maletič, asist. Marjeta Marolt 

DNEVNI  RED: 

1) Potrditev dnevnega reda. 

2) Potrditev zapisnika prejšnje seje z dne, 26.5.2016. 

3) Sprememba sestave KOK FOV. 

4) Rezultati ankete o zadovoljstvu zaposlenih. 

5) Poročanje o izvedbi evalvacij  na FOV v oktobru 2016. 

6) Obravnava poročila "Follow up" notranje institucionalne evalvacije. 

7) Poročanje iz sestanka KOK UM z dne, 6.10.2016. 

8) Plan dela za obdobje 2016/17. 

9) Strategija FOV. 

10) Razno. 
 

Ad 1 

Člani KOK FOV potrdijo predlagani dnevni red. 

 

Ad 2 

Člani KOK  FOV potrdijo zapisnik prejšnje seje z dne 26.5.2016. Vsi sklepi so bili realizirani. 

 

Ad 3 Sprememba sestave KOK FOV 

 

Komisija je obravnavali novo sestavo komisije.  

Ker je funkcija prodekana nezdružljiva s funkcijo člana komisije KOK se predlaga zamrznitev članstva do prenehanja 

prodekanske funkcije  za doc. dr. Damjana Maletiča.  

Kot nadomestnega člana za doc. dr. Damjana Maletiča se zaradi poznavanja tematike kakovosti z njegovim soglasjem 

predlaga doc.dr. Matjaža Maletiča. 

V zaključnem poročilu »Follow up« notranje institucionalne evalvacije se predlaga, da se v komisijo vključi še 

predstavnika asistentov zato se kot dodatno članico v komisijo z njenim soglasjem predlaga mag. Marjeto Marolt. 

Ker se je sestava članstva KOK spremenila in se je s tem spremenilo razmerje med študenti in zaposlenimi, komisija 

predlaga Študentskemu svetu FOV, da imenuje dodatnega člana komisije iz vrst študentov.  

Zaradi odstopne izjave predsednika doc. dr. Boruta Werberja, ki ostaja član KOK FOV, se za novo predsednico  

Komisije za ocenjevanje kakovosti senata FOV predlaga doc. dr. Anjo Žnidaršič. 

      Komisija je po krajši diskusiji soglasno sprejela naslednje sklepe: 

 

 

SKLEP 1) Komisija predlaga dekanu, red. prof. dr. Iztoku Podbregarju v imenovanje nova člana Komisije za 

ocenjevanje kakovosti senata FOV in sicer: doc. dr. Matjaža Maletiča,  in asist. Marjeto Marolt.  

SKLEP 2)  Komisija predlaga dekanu, red. prof. dr. Iztoku Podbregarju v imenovanje novo predsednico Komisije za 

ocenjevanje kakovosti senata FOV doc. dr. Anjo Žnidaršič. 
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SKLEP 3) Zaradi prodekanske funkcije se doc. dr. Damjan Maletič do prenehanja funkcije zamrzne članstvo v KOK 

FOV. 

SKLEP 4) Zaradi petinske zastopanosti študentov v komisiji KOK, komisija poziva Študentski svet FOV k 

imenovanju dodatnega člana komisije iz vrst študentov. 

 
Ad 4 Anketa o zadovoljstvu zaposlenih 

 

Anja Žnidaršič pove, da je bila v juniju 2016 izvedena anketa. Dodali smo tudi vprašanje na podlagi 2. sklepa KOK FOV 

z dne 26. 5. 2016 »Vprašalnik se dopolni z vprašanjem kjer lahko zaposleni novemu dekanu oziroma novemu vodstvu 

predlagajo tri področja ali druge konkretne predloge čemu naj dajo največjo prioriteto.« Po zbiranju podatkov je bila 

izvedena analiza podatkov. Rezultati niso pokazali večjih odstopanj. Poročilo o rezultatih raziskave je bilo posredovano 

vsem zaposlenim in objavljeno na spletnih straneh fakultete. Zaposleni so podali več predlogov novemu vodstvu. 

 

SKLEP 5: Naslednja anketa se izvede konec maja in začetek junija 2017. 

SKLEP 6: Dopolniti anketo s pojasnilom, kaj pomeni »nadrejena oseba« pri določenih vprašanjih. 

SKLEP 7: KOK FOV novemu dekanu posreduje zbrane predloge zaposlenih  iz Ankete o zadovoljstvu. 

 

 

Ad 5 Poročanje o izvedbi evalvacij  na FOV v oktobru 2016. 

Na FOV so bile v oktobru izvedene tri evalvacije. Predsednik komisije je podal kratko poročilo o poteku evalvacij in 

predlaganih izboljšavah s strani presojevalcev. Komisija bo predloge izboljšav vključila v samoevalvacijsko poročilo.  

 
Ad 6 Obravnava poročila "Follow up" notranje institucionalne evalvacije. 

 

Komisija je dobila poročilo "Follow up" notranje institucionalne evalvacije in nalogo, da napiše morebitne pripombe na 

poročilo in predlog akcijskega načrta na osnovi slednje. Na osnovi statuta UM, pravilnikov UM in FOV,  priporočil 

evalvacijskih komisij ter  KOK UM je razvidno, da je priprava akcijskega načrta naloga vodstva in ne komisije za 

kakovost.  

 

Ad 7 Poročanje iz sestanka KOK UM z dne, 6.10.2016. 

 

Predsednik je podal poročilo iz sestanka KOK UM in člane seznanil s sklepi sestanka v priloženem zapisniku.  

 

Ad 8 Plan dela za obdobje 2016/17 

 

Komisija je po razpravi pripravila predlog plana dela za 2016/17, ki ga bo obravnavala na naslednji seji pod novim 

vodstvom in v polni sestavi. 

Predlog plana dela za 2016/17 

1) Izdelava samoevalvacijskega poročila (pazi na MZSV oziroma ločeno po programih). 

2) Posodobitev in izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih 

3) Izdelava Poslovnika kakovosti FOV 

4) Posodobite vprašalnika v anketi Moodle in ukrepov na osnovi rezultatov 

5) Sestanki z vodstvom FOV 

 

Ad 9 Strategija FOV. 

Na osnovi priporočil evalvacijskih poročil je komisija obravnavala problem neobstoja strategije FOV. Novo vodstvo je 

na razširjenem kolegiju dekana podalo ustno informacijo, da je izdelava strategije v teku. Komisija KOK meni, da bi bilo 

smiselno, da se strategija vključi v samoevalvacijsko poročilo za leto 2015/16.   

 

Seja je bila zaključena ob 14.50 uri. 

Naslednja, 28. seja KOK FOV bo predvidoma 1. decembra 2016 ob 13:30. 

 

V Kranju, 18.11. 2016 

Zapisal:      Predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti senata FOV: 

       doc. dr. Borut Werber 


