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22. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata FOV, ki je bila 8.9.2015 ob 13.00 uri v kabinetu 803,  FOV, 

Kidričeva cesta 55 a, Kranj. 

 

Prisotni: doc. dr. Alenka Brezavšček, doc. dr. Vesna Novak, doc. dr. Anja Žnidaršič, doc. dr. Borut Werber, Špela 

Odlazek, Damjan Maletič 

Opravičili:  / 

Dodatno vabljeni: / 

DNEVNI  RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje  

3. Nadaljnje delovanje KOK 

4. Izvedba ankete o zadovoljstvu na delovnem mestu 

5. Razno 

 

Ad 1 

Člani KOK FOV potrdijo predlagani dnevni red. 

 

Ad 2 

Člani KOK  FOV potrdijo zapisnik prejšnje seje z dne 18.6.15 

Zapisnik se objavi na spletni strani http://www.fov.uni-mb.si/O-Fakulteti/Kakovost-na-FOV. 

 

Ad 3 

Predsednik KOK FOV poroča o dogodkih na FOV od prejšnje seje. Člani KOK FOV razpravljajo o sestavi, načinu dela 

v preteklosti in načrtih za prihodnost.  

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

 KOK-FOV-1 Komisija deluje v enaki sestavi. Na Senat se da prošnja, da se doc. dr. Anjo Žnidaršič ponovno 

uradno vključi v skupino s sklepom Senata FOV. 

 KOK-FOV-2 Predsednika se zadolži, da pridobi informacije o predstavniku  študentov, ki se ga vabi na seje. 

 KOK-FOV-3 Predsednik se zadolži, da v sodelovanju s tajnico dekanata, Marijo Jagodic, uskladi termine 

srečanj članov  komisije z vodstvom FOV okvirno na dva meseca. 

 

Ad 4 

doc. dr. Alenka Brezavšček je poročala o opravljenem delu. Anketa in analiza je opravljena. Komisija se strinja s 

poročilom.  

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

 KOK-FOV-4 Poročilo se pošlje zaposlenim in objavi na intranetu.  

 KOK-FOV-5 Zaključki se vključijo v Samoevalvacijsko poročilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 14.00 uri. 

Naslednja, 23. seja KOK FOV bo predvidoma 10.11. 2015 ob 13.15 uri. 

V Kranju, 8. 9. 2015 

Zapisal:      Predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti senata FOV: 

       doc. dr. Borut Werber 

http://www.fov.uni-mb.si/O-Fakulteti/Kakovost-na-FOV

