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UNIVERZA NA PRIMORSKEM  
FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU 

 
 

 

Izola, november 2021 

 
IZVLEČEK IZ POROČILA O REZULTATIH ANKETIRANJA O ZADOVOLJSTVU 

ZAPOSLENIH NA UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021 
 

I. SPLOŠNI PODATKI O IZVEDBI ANKETE O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH NA UP 
FVZ 

1. Način izvedbe ankete: spletno anketiranje. preko odprtokodnega sistema 1KA 
2. Čas (obdobje) anketiranja: izvedba v obdobju od 1. 10. 2021 do 10. 10. 2021 
3. Na kratko predstavite načine obveščanja zaposlenih o izvedbi anketiranja (9. člen Pravilnika): 

Zaposleni so bili z anketiranjem obveščeni preko poslanih elektronskih obvestil. 
4. Navedite odgovorne za izvedbo anketiranja skladno s Pravilnikom: Za izvedbo anketiranja v 

skladu s pravilnikom je odgovoren dekan članice, za pripravo in izvedbo anketiranja je zadolžena 
Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti UP FVZ. 

5. Podatki o številu anketirancev  in številu ter odstotku prejetih (izpolnjenih) vprašalnikov:   
 

Podatki o številu anketirancev  
 

Odgovori Število povabljenih k 
anketi 

Število izpolnjenih 
anket 

Odzivnost 

1 Visokošolski učitelj/sodelavec 
in/ali raziskovalec 

108 56 51,85% 

2 Administrativni, strokovni in 
tehnični delavec 

23 18 78,26% 

Skupaj 131 74 56,49% 

 
 

Delež izpolnjenih anket glede na delovno mesto zaposlenih 

 
Način opravljanja dela  
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V anketi so bili odgovori ovrednoteni po lestvici: 
 

Sploh nisem 
zadovoljen 

Nisem 
zadovoljen 

Niti nezadovoljen, 
niti zadovoljen 

Sem 
zadovoljen 

Sem povsem 
zadovoljen 

1 2 3 4 5 

 
Izpolnjevanje ankete je potekalo tako, da so zaposleni označili stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo. 
 

 

II. GRAFIČNI PRIKAZ PO SKUPINAH VPRAŠANJ 
 

GRAF 1: Ocena zadovoljstva pri delu in sodelovanja med zaposlenimi 
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GRAF 2:  Odnos do kakovosti, motivacija in zavzetost 

 

 
 
 

GRAF 3: Kako bi ravnali, če bi vam naložili preveč dela 
 

 
 
 

Podani so še naslednji zapisi: 
odvisno od vsebine dela 

delo opravimo kakovostno, zelo pogosto izven delavnega časa in skoraj vedno v rokih ali zgolj 
malo po njihovem preteku, vendar ni fer od univerze, da to od nas nepristano pričakuje. 
to je izkaz slabega vodenja 
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GRAF 4:  Področje -  Razvoj kariere 
 

 

GRAF 5: Področje - Ocena organiziranosti članice 
 

 
 

GRAF 6: Področje - Ocena informiranosti članice in univerze 
 

 

 

GRAF 7: Upoštevanje rezultatov ankete 
 

 
 
Podani so naslednji predlogi za izboljšave: 

glede na pretekle izkušnje, nimam več motivacije za dajanje predlogov. 

brez veze, ker jih ne bo 
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izboljšanje odnosov 

stole v laboratorijskem kabinetu 3 

skupne službe bi lahko bolj razbremenile pedagoški kader. 

koronski ukrepi so pretirani. 

nimam 

boljši informacijski sistem. 

jasna razdeljevanje in razmejitev nalog, ureditev celostne grafične podobe univerze, vzpostavitev 
intraneta za zaposlene up, določitev skrbnikov spletnih strani članic univerze (ki nadzorujejo, da so 
posamezni segmenti informacij sproti ažurirajo), večji poudarek grajenja pripadnosti up, možnost 
dela na domu (2 na teden), sistem nagrajevanja z oblikovanimi kriteriji ločeno za strokovne ... 

veliko preveč administrativnega dela. 

kakovost se gradi od spodaj gor in od zgoraj dol. 

čeprav so pogoji za napredovanje jasni, si včasih zaposleni želimo le malce verbalne pohvale za 
svoje delo in vložen trud. predlagam tudi boljše prostore za delo (tako kabinete, ki so zelo polni, 
kot tudi prostore za študente). 

izboljšati vrednotenje pedagoške kakovosti in uspešnosti 

več komuniciranja med člani katedre 

trenutno jih še nimam 

ankete naj se upoštevajo, drugače nima smisla, da jih rešujemo in z njimi izgubljamo čas. 

na fvz imamo očitno pomanjkanje prostorov za laboratorijske vaje in tudi pedagoškega kadra. 

več poguma up pri sooblikovenju politik, vezanih na izobraževanje in znanost 

v pisarnah zagotovite mir - raziskovalno delo ne more uspešno teči, če je v prostoru več ljudi 

bolj opaziti delo in trud zaposlenih. prenehati z grožnjami in zmerjanji. na fakulteti se zelo čuti, kdo 
je dekanu po godu in kdo ni. to se odraža v odnosu pa tudi v nagrajevanjih. 
vodim vaje še na dveh fakultetah v ljubljani in moram priznati, da imate vi veliko boljšo 
organizacijo in komunikacijo. pohvale! 

dodatni prostori za kakovostnejše delo na članici. 

podati možnost napredovanja npr. predavanje, sodelovaje pri raznih raziskavah, nuditi pomoč 
sodelavcem ko je to potrebno,... 

 

III. IZPIS TABEL PO SKUPINAH ODGOVOROV 
 
V celotnem poročilu sta zajeti dve tabeli: 
1. ANALIZA – Sumarnik in  
2. ANALIZA – Opisne statistike. 
 
 
 
Pripravila: Kristina U. Jakomin 

    Komisija za spodbujanje in 
spremljanje kakovosti UP FVZ 
         Predsednik komisije 
      Izr. prof. dr. Klemen Širok 


