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1 Izvedba ankete 
Anketo o zadovoljstvu na delovnem mestu je med zaposlenimi na Fakulteti za organizacijske 

vede Univerze v Mariboru izvedla Komisija za ocenjevanje kakovosti senata FOV. 

Anketo smo izvedli v spletni obliki, pri čemer smo uporabili orodje 1ka (https://www.1ka.si/). 

Anketa je bila aktivna med 10. 6. in 19. 7. 2016. Povezava do spletne ankete je bila poslana 

na e-poštni naslov zaposleni@fov.uni-mb.si. Možnost sodelovanja v anketi je tako imelo 57 

od 63 zaposlenih (2 zaposleni sta bili v času izpolnjevanja ankete na porodniškem dopustu 4 

zaposleni pa v bolniškem staležu). Celotno anketo je izpolnilo 40 izmed 63 zaposlenih, 4 

vprašalniki pa so bili izpolnjeni delno. Tako je stopnja odgovora enaka 77 %, če upoštevamo 

tudi delno izpolnjene ankete. 

Vprašalnik, ki je bil za potrebe te ankete uporabljen, je podan v prilogi. Prirejen je po 

vprašalniku, ki ga je v letu 2012 predlagala Komisija za ocenjevanje kakovosti Univerze v 

Mariboru. Vprašanja so razdeljena v 7 glavnih sklopov: 

 odnosi med zaposlenimi 

 materialni in delovni pogoji 

 delo in naloge 

 kariera in možnost razvoja 

 zavzetost, motivacija in pripadnost fakulteti 

 vodstvo fakultete 

 informiranost 

Vsa vprašanja so bila podana v obliki trditev. Strinjanje anketirancev s posameznimi trditvami 

smo merili s pet-stopenjsko lestvico kakor sledi: 

Sploh ne drži Ne drži 
Delno drži, delno ne 

drži 
Drži Popolnoma drži 

1 2 3 4 5 

 

Sumarni rezultati ankete so zbrani v poglavju 2. V tem poglavju je podana tudi primerjava 

rezultatov glede na rezultate v prejšnjih letih. Podrobnejša analize pa so predstavljene v 

poglavjih 3, 4 in 5.  
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2 Sumarni rezultati ankete 

2.1 Sumarni rezultati ankete (junij 2016) 
Graf 1 prikazuje povprečne ocene po posameznih sklopih vprašalnika. Podane so skupne 

povprečne ocene, ki vključujejo vse zaposlene na FOV, ki so se na anketo odzvali, kakor tudi 

povprečne ocene glede na delovno mesto zaposlenih (nepedagoški, pedagoški). 

 

Graf 1: Skupna povprečja posameznih sklopov ter glede na delovno mesto anketirancev 

Iz grafa 1 je razvidno, da so zaposleni na FOV v letu 2015/16 najbolje (s povprečno oceno 

3,5) ocenili sklop 'materialni delovni pogoji'. Najnižja povprečna ocena (2,5) je bila dodeljena 

sklopu 'vodstvo fakultete'. 

Nepedagoški delavci so v povprečju najbolje (s povprečno oceno 3,6) ocenili sklop 'materialni 

delovni pogoji '. Najnižja ocena (2,8) je bila dodeljena sklopu 'vodstvo fakultete'. 

Pedagoški delavci so v povprečju najbolje (s povprečno oceno 3,4) ocenili sklop 'delo in 

naloge'. Najnižja povprečna ocena (2,4) je bila dodeljena sklopu 'vodstvo fakultete'.  



 

2.2 Primerjava rezultatov z rezultati iz prejšnjih let  
Graf 2 prikazuje povprečne ocene po posameznih sklopih vprašalnika glede na rezultate 

ankete, izvedene v preteklih letih (maj 2012, maj 2013, maj 2014, junij 2015 in junij 2016).  

 

Graf 2: Primerjava povprečnih ocene posameznih sklopov: maj 2012 – junij 2015 

Proučili smo, ali med povprečnimi ocenami posameznih sklopov obstajajo statistično značilne 

razlike glede na leto izvedbe ankete. Rezultati so podani v tabeli 1. 

Tabela 1: Rezultati ANOVE in robustnega testa enakosti povprečij za povprečja posameznih sklopov 
glede na leto izvedbe ankete 

  sp (in sp2) F p. 

Odnosi med zaposlenimi 4 5,452 ,000a 

Materialni delovni pogoji 4 ,977 ,421 a 

Delo in Naloge 4 ,934 ,445 a 

Kariera in možnost razvoja 4 ,411 ,801 a 

Zavzetost, motivacija in pripadnost fakulteti 4 in 211,5 1,194 ,314 b 

Vodstvo fakultete 4 2,365 ,054 a 

Informiranost 4 2,790 ,027 a 

  a ANOVA, b Robustni test enakosti povprečij 

Rezultati v tabeli 1 nakazujejo statistično značilne razlike pri 5 % tveganju pri sklopu 'odnosi 

med zaposlenimi' (F=5,452, p=0,000). Z multiplimi primerjavami smo ugotovili, da se 

povprečje sklopa 'odnosi med zaposlenimi' iz leta 2016 statistično značilno razlikuje od 

povprečja v letu 2013 (p=0,011) in 2014 (p=0,019) pri 5 % tveganju. Statistično značilne razlike 

pri 5 % tveganju so tudi pri sklopu 'informiranost' (F=2,790, p=0,027). Z multiplimi 

primerjavami smo ugotovili, da se povprečje sklopa 'odnosi med zaposlenimi' iz leta 2016 

statistično značilno razlikuje od povprečja v letu 2013 (p=0,052) in 2014 (p=0,056) pri 10 % 

tveganju.  



 

3 Podrobnejša analiza rezultatov ankete o zadovoljstvu na 

delovnem mestu 
V pričujoči analizi smo upoštevali vse zaposlene na FOV, ki so v anketi sodelovali ne glede 

na delovno mesto zaposlenega (pedagoški, nepedagoški). 

3.1 Odnosi med zaposlenimi 
V grafu 3 so prikazane povprečne ocene, ki ponazarjajo strinjanje s posameznimi trditvami v 

sklopu 'Odnosi med zaposlenimi'. Trditve so razvrščene glede na povprečno oceno od 

najvišje do najnižje. Tabela 2 prikazuje pripadajoče opisne statistike. 

 

Graf 3: Povprečja za sklop 'Odnosi med sodelavci' 

  



 

Tabela 2: Opisne statistike za sklop 'Odnosi med sodelavci' 

  

N Min Max Povprečje Standardni 

odklon 

Z neposrednimi sodelavci/sodelavkami imam dober odnos. 44 1 5 4,30 ,795 

Z neposredno nadrejeno osebo imam dober odnos. 44 1 5 3,86 1,193 

Pedagoški delavci imajo primeren odnos do nepedagoških 

sodelavcev. 
44 2 5 3,39 ,868 

Nepedagoški delavci imajo primeren odnos do pedagoških 

sodelavcev. 
44 1 5 3,32 ,934 

Pedagoški in nepedagoški delavci dobro sodelujejo. 44 1 5 3,07 ,974 

Posamezne organizacijske enote na FOV dobro sodelujejo med 

seboj. 
44 1 5 2,93 ,998 

Odnos  vodstva  fakultete do zaposlenih je dober. 44 1 5 2,68 1,052 

V delovnem okolju ne zaznavam mobinga. 44 1 5 2,64 1,222 

Odnosi med vsemi zaposlenimi na  fakulteti so dobri. 44 1 5 2,61 ,841 

 

Iz grafa 3 in tabele 2 je razvidno, da se v povprečju zaposleni najbolj strinjajo s trditvama: 

 'Z neposrednimi sodelavci/sodelavkami imam dober odnos' (�̅�=4,3, s=0,795)  

 'Z neposredno nadrejeno osebo imam dober odnos' (�̅�=3,86, s=1,193).  

Zaposleni se najmanj strinjajo s trditvama:  

 'Odnosi med vsemi zaposlenimi na fakulteti so dobri' (�̅�=2,61, s=0,841),  

 'V delovnem okolju ne zaznavam mobinga' (�̅�=2,64, s=1,222). 

  



 

3.2 Materialni delovni pogoji 
V grafu 4 so prikazane povprečne ocene, ki ponazarjajo strinjanje s posameznimi trditvami v 

sklopu 'Materialni in delovni pogoji'. Trditve so razvrščene glede na povprečno oceno od 

najvišje do najnižje. Tabela 3 prikazuje pripadajoče opisne statistike. 

 

Graf 4: Povprečja za sklop 'Materialni in delovni pogoji' 

Tabela 3: Opisne statistike za sklop 'Materialni delovni pogoji' 

  

N Min Max Povprečje Standardni 

odklon 

 Varnost na delovnem mestu je zagotovljena. 43 2 5 3,93 ,768 

 Zagotovljeni so ustrezni delovni pogoji (primerna temperatura, ni 

hrupa,…) 
43 1 5 3,74 ,819 

 Delovno mesto mi zagotavlja ustrezno socialno varnost. 43 1 5 3,72 ,854 

 Delovni čas mi ustreza. 43 1 5 3,60 ,929 

 Opremljenost delovnega mesta je dobra. 43 2 5 3,40 ,955 

 Pri nabavi in posodabljanju opreme se upoštevajo moje želje in 

potrebe. 
43 1 5 2,95 ,999 

 Plača mi ustreza. 43 1 5 2,95 1,174 

 

Iz grafa 4 in tabele 3 je razvidno, da se zaposleni najbolj strinjajo s trditvama: 

 'Varnost na delovnem mestu je zagotovljena' (�̅�=3,93, s=0,768) 



 

 'Zagotovljeni so ustrezni delovni pogoji (primerna temperatura, ni hrupa,…) (�̅�=3,74, 

s=0,819) 

 

Najmanj pa se strinjajo s trditvama, da  

 'Plača mi ustreza'(�̅�=2,95, s=0,999)  

 'Pri nabavi in posodabljanju opreme se upoštevajo moje želje in potrebe' (�̅�=2,95, 

1,174) 

3.3 Delo in naloge 
V grafu 5 so prikazane povprečne ocene, ki ponazarjajo strinjanje s posameznimi trditvami v 

sklopu 'Delo in naloge'. Trditve so razvrščene glede na povprečno oceno od najvišje do 

najnižje. Tabela 4 prikazuje pripadajoče opisne statistike. 

Graf 5: Povprečja za sklop 'Delo in naloge' 

  



 

Tabela 4: Opisne statistike za sklop 'Delo in naloge' 

 

Iz grafa 5 in tabele 4 je razvidno, da se zaposleni najbolj strinjajo s trditvama: 

 da s svojim delom prispevajo k uspešnosti fakultete (�̅�=4,19, 0,634) 

 da so pri delu samostojni (�̅�=4,1, 0,726) 

Zaposleni se najmanj strinjajo s trditvama:  

 'Za dobro opravljeno delo sem nagrajen/nagrajena' (�̅�=2,29, s=1,088) 

 Za dobro opravljeno delo sem pohvaljen/pohvaljena' (�̅�=3,0,  s=1,036) 

 

3.4 Kariera in možnost razvoja 
V grafu 6 so prikazane povprečne ocene, ki ponazarjajo strinjanje s posameznimi trditvami v 

sklopu 'Kariera in možnost razvoja'. Trditve so razvrščene glede na povprečno oceno od 

najvišje do najnižje. Tabela 5 prikazuje pripadajoče opisne statistike. 

 
N Min Max Povprečje Standardni 

odklon 

S svojim delom prispevam k uspešnosti fakultete. 42 2 5 4,19 ,634 

Pri delu sem samostojen/samostojna. 42 2 5 4,10 ,726 

Delo me veseli in prispeva k osebnemu zadovoljstvu. 42 1 5 3,81 ,969 

Z rezultati svojega dela na fakulteti sem zadovoljen/zadovoljna. 42 1 5 3,79 ,717 

Delo je zanimivo. 42 1 5 3,79 ,842 

Delo je kreativno. 42 1 5 3,67 ,954 

Nadrejena oseba, ki ocenjuje mojo delovno uspešnost,  dodeljeno 

oceno jasno utemelji. 
42 1 5 3,52 1,065 

Napotki neposredno nadrejenih so jasni. 42 1 5 3,29 ,995 

Delo in naloge so jasno opredeljene. 42 1 5 3,29 ,864 

Kriteriji za vrednotenje moje delovne uspešnosti so znani. 42 1 5 3,24 1,031 

Uspešnost mojega dela se vrednoti po vnaprej znanih kriterijih. 42 1 5 3,17 1,057 

Moji predlogi in pobude so upoštevani. 42 1 5 3,14 ,872 

Za dobro opravljeno delo sem pohvaljen/pohvaljena. 42 1 5 3,00 1,036 

Za dobro opravljeno delo sem nagrajen/nagrajena. 42 1 5 2,29 1,088 



 

 

Graf 6: Povprečja sklopa 'Kariera in možnost razvoja' 

 
Tabela 5: Opisne statistike za sklop 'Kariera in možnost razvoja' 

 

 

 

Iz grafa 6 in tabele 5 je razvidno, da se zaposleni najbolj strinjajo s trditvami, da: 

 
N Min Max Povprečje Standardni 

odklon 

Za svoje delo se želim dodatno izobraževati. 41 1 5 4,32 ,789 

S svojim delovnim mestom sem zadovoljen/zadovoljna. 41 1 5 3,54 ,925 

Z dosedanjim osebnim razvojem sem zadovoljen/zadovoljna. 41 1 5 3,51 ,925 

Želim si, da bi uvedli letne razgovore zaposlenih z neposredno 

nadrejeno osebo. 
41 1 5 3,34 1,175 

Zadovoljen/zadovoljna sem z uvedbo letnih razgovorov z 

vodstvom. 
41 1 5 3,17 1,321 

Kriteriji za napredovanje so jasni. 41 1 5 3,10 1,091 

Zaposleni na vseh ravneh imamo enake možnosti za 

napredovanje. 
41 1 5 2,51 1,098 

Fakulteta me podpira pri dodatnem izobraževanju. 41 1 5 2,51 1,121 

Z možnostmi izobraževanja sem zadovoljen/zadovoljna. 41 1 5 2,46 ,977 



 

 se želijo za svoje delo dodatno izobraževati (�̅�=4,32, s=0,789) 

 si želijo uvedbe letnih razgovorov z neposredno nadrejeno osebo (�̅�=3,54, s=0,925) 

Zaposleni so najmanj zadovoljni (povprečna ocena pod 3): 

 z možnostmi izobraževanja (�̅�=2,46, s=0,977) 

 s podporo fakultete pri dodatnem izobraževanju (�̅�=2,51, s=1,121) 

 

3.5 Zavzetost, motivacija in pripadnost fakulteti 
V grafu 7 so prikazane povprečne ocene, ki ponazarjajo strinjanje s posameznimi trditvami v 

sklopu 'Zavzetost, motivacija in pripadnost fakulteti'. Tabela 6 prikazuje pripadajoče opisne 

statistike. 

 
Graf 7: Povprečja za sklop 'Zavzetost, motivacija in pripadnost fakulteti' 

  



 

Tabela 6: Opisne statistike za sklop 'Zavzetost, motivacija in pripadnost fakulteti' 

 
N Min Max Povprečje Standardni 

odklon 

Pripravljen/pripravljena sem na dodaten napor, kadar se to pri delu 

zahteva. 
41 1 5 4,24 ,767 

Želim si več neformalnega druženja s sodelavci na FOV. 41 1 5 3,80 ,901 

Čutim pripadnost FOV. 41 1 5 3,73 1,025 

Menim, da sem pomemben član FOV. 41 1 5 3,39 1,093 

Dobro opravljeno delo na FOV je pohvaljeno. 41 1 5 2,66 1,015 

Dobro opravljeno delo se na FOV hitro opazi. 41 1 5 2,61 ,891 

 

Med trditvami iz sklopa 'zavzetost, motivacija in pripadnost fakulteti' se zaposleni v največji 

meri strinjajo s trditvami 

 da so pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri delu zahteva (�̅�=4,24, s=0,767), 

 si želijo več neformalnega druženja s sodelavci (�̅�=3,8, s=0,901).  

Zaposleni se najmanj strinjajo s trditvama: 

 'Dobro opravljeno delo se  na FOV hitro opazi' (�̅�=2,61, s=0,891), 

 'Dobro opravljeno delo na FOV je pohvaljeno' (�̅�=2,66, s=1,015). 

 

3.6 Vodstvo fakultete 
V grafu 8 so prikazane povprečne ocene, ki ponazarjajo strinjanje s posameznimi trditvami v 

sklopu 'Vodstvo fakultete'. Tabela 7 prikazuje pripadajoče opisne statistike. 



 

 

Graf 8: Povprečja za sklop 'Vodstvo fakultete' 

Tabela 7: Opisne statistike za sklop 'Vodstvo fakultete' 

 
N Min Max Povprečje Standardni 

odklon 

Vodstveni delavci FOV so dostopni za probleme zaposlenih. 41 1 5 2,83 1,160 

Z delom vodstva  fakultete sem zadovoljen/zadovoljna. 41 1 5 2,54 1,120 

Pred končno odločitvijo vodstva je moje mnenje upoštevano in 

enakopravno obravnavano. 
41 1 5 2,46 1,120 

Z načinom vodenja fakultete sem zadovoljen/zadovoljna. 41 1 5 2,37 1,090 

 
Zaposleni se najbolj strinjajo s trditvijo  

 'Vodstveni delavci na FOV so dostopni za probleme zaposlenih' (�̅�=2,83, s=1,160),  

najmanj pa s trditvijo  

 ' Z načinom vodenja fakultete sem zadovoljen/zadovoljna.' (�̅�=2,37, s=1,09) 

 

3.7 Informiranost 
V grafu 9 so prikazane povprečne ocene, ki ponazarjajo strinjanje s posameznimi trditvami v 

sklopu 'Informiranost'. Trditve so razvrščene glede na povprečno oceno od najvišje do 

najnižje. Tabela 8 prikazuje pripadajoče opisne statistike. 



 

 

Graf 9: Povprečja za sklop 'Informiranost' 

Tabela 8: Opisne statistike za sklop 'Informiranost’ 

 N Min Max Povprečje Standardni 

odklon 

Seznanjen/seznanjena sem z akti UM in FOV. 41 2 5 3,73 ,742 

Neposredno nadrejeni mi posreduje potrebne informacije. 41 1 5 3,41 1,072 

Spletne strani FOV mi omogočajo dostop do potrebnih informacij. 40 1 5 3,25 1,056 

Vodstvo FOV mi posreduje potrebne informacije. 41 1 5 2,98 1,012 

O dogajanju na FOV sem dobro obveščen/obveščena. 41 1 5 2,63 1,019 

Informiranost med oddelki je dobra. 41 1 5 2,49 ,978 

 

Med trditvami iz sklopa informiranost se zaposleni najbolj strinjajo s trditvama: 

 da so seznanjeni z akti UM in FOV (�̅�=3,73, s=0,742),  

 da jim neposredno nadrejeni posreduje pomembne informacije (�̅�=3,41, s=1,072). 

 Anketiranci se najmanj strinjajo s trditvama, da 

 je informiranost med oddelki dobra (�̅�=2,49, s=0,978), 

 so o dogajanju na FOV dobro obveščeni (�̅�=2,63, s=1,019). 

 



 

3.8 Povprečja posameznih sklopov 
V grafu 10 so prikazane skupne povprečne ocene za posamezne sklope. Sklopi so razvrščeni 

glede na povprečno oceno od najvišje do najnižje. Tabela 9 prikazuje pripadajoče opisne 

statistike. 

 

Graf 10: Povprečne ocene posameznih sklopov 

Tabela 9: Opisne statistike za povprečja posameznih sklopov 

  

N Min Max Povprečje Standardni 

odklon 

Materialni delovni pogoji 43 1,6 5,0 3,47 ,723 

Delo in naloge 42 2,1 5,0 3,45 ,582 

Zavzetost, motivacija in pripadnost fakulteti 41 2,2 5,0 3,41 ,608 

Odnosi med sodelavci 44 1,2 5,0 3,20 ,671 

Kariera in možnost razvoja 41 1,9 5,0 3,16 ,637 

Informiranost 41 1,3 5,0 3,08 ,780 

Vodstvo fakultete 41 1,0 5,0 2,55 1,045 

 

Iz grafa 10 in tabele 9 je razvidno, da so anketiranci v povprečju najbolj zadovoljni z 

materialnimi delovnimi pogoji (�̅�=3,47, s=0,723), najmanj pa z  vodstvom fakultete (�̅�=2,55, 

s=1,045). 

 

 



 

 

3.9 Dodatno vprašanje o vplivu delovnega okolja na zdravje zaposlenih  
Podobno kot lani smo tudi v letošnjem letu poleg obstoječih sklopov anketi dodali še dodatno 

vprašanje o vplivu delovnega okolja na zdravstveno stanje zaposlenih. Rezultate strinjanja s 

trditvijo 'Menim, da imam zaradi neurejenih delovnih razmer zdravstvene težave' prikazujeta 

graf 11 in tabela 10.  

 

Graf 11: Povprečna ocena strinjanja s trditvijo 'Menim, da imam zaradi neurejenih delovnih razmer 
zdravstvene težave' 

Tabela 10: Opisne statistike za strinjanje s trditvijo 'Menim, da imam zaradi neurejenih delovnih razmer 
zdravstvene težave' 

  

N Min Max Povprečje Standardni 

odklon 

Menim, da imam zaradi neurejenih delovnih razmer 

zdravstvene težave. 
41 1 5 2,88 1,208 

 

3.10 Analiza vzorca anketirancev 
Struktura anketirancev glede na delovno dobo na FOV je prikazana na grafu 12. Med 

anketiranci ima:  

 5% do pet let delovne dobe na FOV, 

 23% ima več kot pet in manj kot deset let delovne dobe na FOV, 

 40% anketirancev ima več kot deset in manj kot 20 let delovne dobe na FOV, 

 33% anketirancev ima več kot 20 let delovne dobe na FOV. 



 

 

Graf 12: Struktura anketirancev glede na delovno dobo 

Izmed vseh sodelujočih v anketi se jih je 36% opredelilo za nepedagoške, 64% pa za 

pedagoške sodelavce. Strukturo anketirancev glede na delovno mesto prikazuje graf 13. 

 

Graf 23: Struktura anketirancev glede na delovno dobo na fakulteti  

 

  



 

4 Primerjava rezultatov ankete glede na delovno mesto  

anketirancev 
V pričujoči analizi smo primerjali odgovore nepedagoških in pedagoških sodelavcev. S 

pomočjo dvostranskega t-testa smo skušali ugotoviti, ali obstajajo glede na delovno mesto 

(nepedagoški, pedagoški) statistično značilne razlike v strinjanju s posameznimi trditvami. 

Trditve, pri katerih so bile ugotovljene statistično značilne razlike, so v tabelah označene z 

redečo barvo. 

4.1 Odnosi med zaposlenimi glede na delovno mesto 
Graf 14 prikazuje primerjavo povprečnih ocen za sklop 'Odnosi med zaposlenimi' med 

nepedagoškimi in pedagoškimi sodelavci, tabela 11 pa ponazarja rezultate t-testa za trditve iz 

tega sklopa. 

 

Graf 34: Povprečja za sklop 'Odnosi med zaposlenimi' glede na delovno mesto anketirancev 

  



 

Tabela 21: Rezultati t-testa za trditve iz sklopa 'Odnosi med zaposlenimi' glede na delovno mesto 

  

Levene-ov test 
enakosti varianc t-test enakosti povprečij 

F p t sp p 

Z neposrednimi sodelavci/sodelavkami imam dober odnos. 1,087 ,304 -1,506 37 ,141 

Z neposredno nadrejeno osebo imam dober odnos. 8,156 ,007 -2,698 36,0 ,011 

Odnosi med vsemi zaposlenimi na  fakulteti so dobri. 6,827 ,013 -1,048 36,9 ,302 

Odnos  vodstva  fakultete do zaposlenih je dober. 1,322 ,258 -,539 37 ,593 

Pedagoški in nepedagoški delavci dobro sodelujejo. 1,450 ,236 1,203 37 ,237 

Pedagoški delavci imajo primeren odnos do nepedagoških 

sodelavcev. 
4,820 ,034 3,768 36,1 ,001 

Nepedagoški delavci imajo primeren odnos do pedagoških 

sodelavcev. 
1,994 ,166 -1,049 37 ,301 

Posamezne organizacijske enote na FOV dobro sodelujejo med 

seboj. 
2,594 ,116 -,793 37 ,433 

V delovnem okolju ne zaznavam mobinga. ,448 ,507 -2,111 37 ,042 

 

Rezultati v tabeli 11 kažejo, da pri 5 % tveganju obstajajo statistično značilne razlike v 

povprečnih ocenah med pedagoškimi in nepedagoškimi sodelavci pri trditvah: 

 da ima zaposleni dober odnos z neposredno nadrejeno osebo (t=-2,697, 

p=0,011), kjer je povprečje pedagoških sodelavcev 3,5, povprečje nepedagoških 

delavcev pa 4,4. 

 da imajo pedagoški delavci primeren odnos do nepedagoških sodelavcev 

(t=4,820, p=0,034), kjer je povprečje pedagoških sodelavcev 3,7, povprečje 

nepedagoških delavcev pa 2,8. 

 da zaposleni v delovnem okolju ne zaznavajo mobinga (t=-2,111, p=0,042), kjer je 

povprečje pedagoških sodelavcev 2,2, povprečje nepedagoških delavcev pa 3,1. 

4.2 Materialni pogoji glede na delovno mesto 
Graf 15 prikazuje primerjavo povprečnih ocen za sklop 'Materialni pogoji' med nepedagoškimi 

in pedagoškimi sodelavci, tabela 12 pa ponazarja rezultate t-testa za trditve iz tega sklopa. 



 

 

Graf 45: Povprečja za sklop 'Materialni delovni pogoji' glede na delovno mesto 

Tabela 32: Rezultati t-testa za trditve iz sklopa 'Materialni delovni pogoji' glede na delovno mesto 

  
Levene-ov test 

enakosti varianc 
t-test enakosti 

povprečij 

  F p t sp p 

Zagotovljeni so ustrezni delovni pogoji (primerna temperatura, ni hrupa,…) 1,387 ,246 -,273 37 ,787 

Opremljenost delovnega mesta je dobra. ,352 ,556 -1,688 37 ,100 

Pri nabavi in posodabljanju opreme se upoštevajo moje želje in potrebe. 1,928 ,173 -1,294 37 ,204 

Varnost na delovnem mestu je zagotovljena. ,271 ,606 ,088 37 ,930 

Delovni čas mi ustreza. 16,827 ,000 -2,855 33,363 ,007 

Delovno mesto mi zagotavlja ustrezno socialno varnost. 4,859 ,034 -,616 34,815 ,542 

Plača mi ustreza. ,587 ,449 ,339 37 ,737 

 

Iz tabele 12 je razvidno, da pri 5% tveganju obstajajo statistično značilne razlike v povprečnih 

ocenah med pedagoškimi in nepedagoškimi sodelavci pri trditvi: 

 delovni čas mi ustreza (t=-2,855, p=0,007), kjer je povprečje pedagoških 

sodelavcev 3,3, povprečje nepedagoških delavcev pa 4,0. 

 

4.3 Delo in naloge glede na delovno mesto 
Graf 16 prikazuje primerjavo povprečnih ocen za sklop 'Delo in naloge' med nepedagoškimi 

in pedagoškimi sodelavci, tabela 13 pa ponazarja rezultate t-testa za trditve iz tega sklopa. 



 

 

Graf 16: Povprečja za sklop ‘Delo in naloge’ glede na delovno mesto 

Tabela 43: Rezultati t-testa za trditve iz sklopa 'Delo in naloge' glede na delovno mesto 

  

Levene-ov 
test enakosti 

varianc t-test enakosti povprečij 

F p t sp F 

Delo in naloge so jasno opredeljene. 3,173 ,083 -,768 37 ,447 

Napotki neposredno nadrejenih so jasni. 7,084 ,011 -1,527 35,5 ,136 

Delo je kreativno. ,004 ,949 ,837 37 ,408 

Delo je zanimivo. ,007 ,933 ,051 37 ,960 

Delo me veseli in prispeva k osebnemu zadovoljstvu. ,219 ,643 1,019 37 ,315 

Pri delu sem samostojen/samostojna. 1,274 ,266 1,511 37 ,139 

Moji predlogi in pobude so upoštevani. ,750 ,392 -2,210 37 ,033 

Kriteriji za vrednotenje moje delovne uspešnosti so znani. 4,429 ,042 -,685 37 ,498 

Za dobro opravljeno delo sem pohvaljen/pohvaljena. 1,500 ,228 -1,056 37 ,298 

Za dobro opravljeno delo sem nagrajen/nagrajena. 3,526 ,068 ,266 37 ,792 

Uspešnost mojega dela se vrednoti po vnaprej znanih kriterijih. ,127 ,724 -,178 37 ,860 

Nadrejena oseba, ki ocenjuje mojo delovno uspešnost,  dodeljeno 

oceno jasno utemelji. 
2,381 ,131 -1,055 37 ,298 

S svojim delom prispevam k uspešnosti fakultete. 11,384 ,002 1,286 37 ,207 

Z rezultati svojega dela na fakulteti sem zadovoljen/zadovoljna. 11,337 ,002 -1,234 37 ,225 

 



 

Rezultati v tabeli 13 kažejo, da pri 5 % tveganju obstajajo statistično značilne razlike med 

trditvami iz sklopa 'Delo in naloge' med pedagoškimi in nepedagoškimi delavci pri eni izmed 

štirinajstih trditev, in sicer:  

 'Moji predlogi in pobude so upoštevani.' (t=-2,210, p=0,033) – povprečna ocena za 

pedagoške delavce je 2,9 za nepedagoške pa 3,5. 

 

4.4 Kariera in možnost razvoja glede na delovno mesto 
Graf 17 prikazuje primerjavo povprečnih ocen za sklop 'Kariera in možnost razvoja' med 

nepedagoškimi in pedagoškimi sodelavci, tabela 14 pa ponazarja rezultate t-testa za trditve iz 

tega sklopa. 

 

Graf 57: Povprečja za sklop 'Kariera in možnost razvoja' glede na delovno mesto 

  



 

Tabela 54: Rezultati t-testa za trditve iz sklopa 'Kariera in možnost razvoja' glede na delovno mesto 

  

Levene-ov 
test enakosti 

varianc t-test enakosti povprečij 

F p t sp F 

Z dosedanjim osebnim razvojem sem zadovoljen/zadovoljna. ,716 ,403 -,427 37 ,672 

S svojim delovnim mestom sem zadovoljen/zadovoljna. 1,014 ,320 -1,236 37 ,224 

Za svoje delo se želim dodatno izobraževati. ,563 ,458 ,962 37 ,342 

Z možnostmi izobraževanja sem zadovoljen/zadovoljna. 2,401 ,130 -,632 37 ,531 

Fakulteta me podpira pri dodatnem izobraževanju. 2,775 ,104 -1,056 37 ,298 

Kriteriji za napredovanje so jasni. ,027 ,871 ,517 37 ,608 

Zaposleni na vseh ravneh imamo enake možnosti za napredovanje. 
1,434 ,239 ,650 37 ,520 

Zadovoljen/zadovoljna sem z uvedbo letnih razgovorov z vodstvom. 5,576 ,024 -1,447 35,1 ,157 

Želim si, da bi uvedli letne razgovore zaposlenih z neposredno nadrejeno 

osebo. 
,333 ,567 ,386 37 ,702 

 

Iz tabele 14 je razvidno, da pri nobeni od devetih trditev, ki se navezujejo na kariero in možnost 

razvoja, ni pri 5% tveganju statistično značilnih razlik med pedagoškimi in nepedagoškimi 

delavci.  

 

4.5 Zavzetost, motivacija in pripadnost fakulteti glede na delovno mesto 
Graf 18 prikazuje primerjavo povprečnih ocen za sklop 'Zavzetost, motivacija in pripadnost 

fakulteti ' med nepedagoškimi in pedagoškimi sodelavci, tabela 15 pa ponazarja rezultate t-

testa za trditve iz tega sklopa. 



 

 

Graf 18: Povprečja za sklop 'Zavzetost, motivacija in pripadnost' glede na delovno mesto 

Tabela 65: Rezultati t-testa za trditve iz sklopa 'Zavzetost, motivacija in pripadnost fakulteti' glede na 
delovno mesto 

  

Levene-ov 
test 

enakosti 
varianc t-test enakosti povprečij 

F p t sp F 

Menim, da sem pomemben član FOV. ,353 ,556 -,923 37 ,362 

Dobro opravljeno delo se na FOV hitro opazi. 4,420 ,042 -,732 36,9 ,469 

Dobro opravljeno delo na FOV je pohvaljeno. 6,966 ,012 -,388 36,7 ,700 

Pripravljen/pripravljena sem na dodaten napor, kadar se to pri delu zahteva. 1,083 ,305 -,594 37 ,556 

Čutim pripadnost FOV. 2,852 ,100 -,936 37 ,355 

Želim si več neformalnega druženja s sodelavci na FOV. ,254 ,617 ,176 37 ,862 

 

Pri nobeni od šestih trditev, ki se navezujejo na zavzetost, motivacijo in pripadnost fakulteti, 

ni pri 5% tveganju statistično značilnih razlik med pedagoškimi in nepedagoškimi delavci.  

 

4.6 Vodstvo fakultete glede na delovno mesto 
Graf 19 prikazuje primerjavo povprečnih ocen za sklop 'Vodstvo fakultete' med nepedagoškimi 

in pedagoškimi sodelavci, tabela 16 pa ponazarja rezultate t-testa za trditve iz tega sklopa. 



 

 

Graf 69: Povprečja za sklop 'Vodstvo fakultete' glede na delovno mesto 

Tabela 16: Rezultati t-testa za trditve iz sklopa 'Vodstvo fakultete' glede na delovno mesto 

 

Levene-ov 
test enakosti 

varianc test enakosti povprečij 

  F p t sp p 

Z delom vodstva  fakultete sem zadovoljen/zadovoljna. 6,769 ,013 -1,415 36,2 ,166 

Vodstveni delavci FOV so dostopni za probleme zaposlenih. ,285 ,597 -,986 37 ,331 

Z načinom vodenja fakultete sem zadovoljen/zadovoljna. 2,740 ,106 -1,642 37 ,109 

Pred končno odločitvijo vodstva je moje mnenje upoštevano in 

enakopravno obravnavano. 
5,144 ,029 -1,121 36,9 ,269 

 

Pri nobeni od štirih trditev, ki se ki se nanašajo na sklop 'vodstvo fakultete', ni pri 5% tveganju 

statistično značilnih razlik med pedagoškimi in nepedagoškimi delavci. 

  

4.7 Informiranost glede na delovno mesto 
Graf 20 prikazuje primerjavo povprečnih ocen za sklop 'Informiranost' med nepedagoškimi in 

pedagoškimi sodelavci, tabela 17 pa ponazarja rezultate t-testa za trditve iz tega sklopa. 



 

 

Graf 19: povprečje za sklop 'Informiranost' glede na delovno mesto 

Tabela 77: Rezultati t-testa za trditve iz sklopa 'Informiranost' glede na delovno mesto 

 

 

Iz rezultatov v tabeli 17 je razvidno, da pri 5 % tveganju obstajajo statistično značilne razlike 

pri eni izmed petih trditev, in sicer:  

 'Neposredno nadrejeni mi posreduje potrebne informacije.' (t=-2,042, p=0,048) – 

povprečna ocena za pedagoške delavce je 3,2 za nepedagoške pa 3,8. 

 

 

 

 

  

  

Levene-ov 
test enakosti 

varianc test enakosti povprečij 

  F p t sp p 

 O dogajanju na FOV sem dobro obveščen/obveščena. ,257 ,615 -1,087 37 ,284 

 Informiranost med oddelki je dobra. ,173 ,680 -1,067 37 ,293 

 Seznanjen/seznanjena sem z akti UM in FOV. ,002 ,965 -,259 37 ,797 

 Spletne strani FOV mi omogočajo dostop do potrebnih informacij. ,014 ,907 -,835 36 ,409 

 Vodstvo FOV mi posreduje potrebne informacije. 3,382 ,074 -1,362 37 ,181 

 Neposredno nadrejeni mi posreduje potrebne informacije. 5,706 ,022 -2,042 36,9 ,048 



 

4.8 Povprečje sklopov glede na delovno mesto 
Graf 21 prikazuje primerjavo skupnih povprečnih ocen med nepedagoškimi in pedagoškimi 

sodelavci za vseh sedem sklopov, tabela 18 pa ponazarja rezultate t-testa. 

 

Graf 21: Povprečja posameznih sklopov glede na delovno mesto 

Tabela 88: Rezultati t-testa za povprečja posameznih sklopov glede na delovno mesto 

  

Levene-ov 
test enakosti 

varianc t-test enakosti povprečij 

F p t sp p 

Odnosi med sodelavci 1,917 ,174 -,955 37 ,346 

Materialni delovni pogoji 1,278 ,266 -1,002 37 ,323 

Delo in naloge 3,544 ,068 -,472 37 ,640 

Kariera in možnost razvoja 2,058 ,160 -,436 37 ,666 

Zavzetost, motivacija in pripadnost fakulteti 1,666 ,205 -,855 37 ,398 

Vodstvo fakultete 2,140 ,152 -1,294 37 ,204 

Informiranost ,556 ,460 -1,418 37 ,165 

 

Iz rezultatov v tabeli 18 lahko sklepamo, da pri 5% tveganju ni statistično značilnih razlik med 

pedagoškimi in nepedagoškimi delavci pri skupnih povprečnih ocenah za posamezne sklope. 

 



 

4.9  Vpliv delovnega okolja na zdravje zaposlenih glede na delovno mesto 
Graf 22 prikazuje primerjavo povprečnih ocen strinjanja s trditvijo o vplivu delovnega okolja 

na zdravje zaposlenih med nepedagoškimi in pedagoškimi sodelavci, tabela 19 pa ponazarja 

rezultate pripadajočega t-testa. 

 

Graf 22: Povprečne ocene za trditev o vplivu delovnega okolja na zdravje glede na delovno mesto 

Tabela 99: Rezultati t-testa za strinjanje s trditvijo o vplivu delovnega okolja na zdravje glede na delovno 
mesto 

  

Levene-ov 
test enakosti 

varianc t-test enakosti povprečij 

F p t sp p 

Menim, da imam zaradi neurejenih delovnih razmer zdravstvene težave. ,361 ,552 1,051 37 ,300 

 

Iz rezultatov v tabeli 19 vidimo, da pri 5% tveganju ni statistično značilnih razlik med 

pedagoškimi in nepedagoškimi delavci pri strinjanju s trditvijo, da imajo zaradi neurejenih 

delovnih razmer zdravstvene težave. 

5 Primerjava rezultatov ankete glede na delovno dobo na fakulteti 
Ugotavljali smo tudi razlike med anketiranci glede na delovno dobo na FOV. Graf 23 prikazuje 

primerjavo skupnih povprečnih ocen za vseh 7 sklopov glede na delovno dobo na FOV, tabela 

20 pa ponazarja rezultate analize ANOVA. Sklopi, kjer so ugotovljene statistično značilne 

razlike, so v tabeli 20 obarvani rdeče. 



 

 

Graf 73: Povprečja posameznih sklopov glede na delovno dobo na fakulteti 

Tabela 20: Rezultati ANOVE in Robustnega testa enakosti povprečij za povprečja posameznih sklopov 
glede na delovno dobo na fakulteti 

  Sp (in sp2) F p 

Odnosi med zaposlenimi 3 ,116 ,950a 

Materialni delovni pogoji 3 ,511 ,677 a 

Delo in naloge 3 ,223 ,880 a 

Kariera in možnost razvoja 3 in 26,3 ,779 ,516 b 

Zavzetost, motivacija in pripadnost fakulteti 3 1,214 ,319 a 

Vodstvo fakultete 3 ,545 ,654 a 

Informiranost 3 in 5,7 ,221 ,878 b 

  a ANOVA,  b Robustni test enakosti povprečij 

Iz rezultatov v tabeli 20 vidimo, da pri 5 % tveganju ne obstajajo statistično značilne razlike 

med anketiranci glede na različno delovno dobo na fakulteti pri nobenem od sedmih sklopov.  

6 Predlogi prioritetnih področij za študijsko leto 2016/17 
Glede na to, da se bo jeseni zamenjalo vodstvo fakultete, smo anketirancem ponudili možnost, 

da so napisali področja, za katera menijo, da bi morala biti v študijskem letu 2016/17 

prioritetna. Dobili smo 21 predlogov, ki so v nespremenjeni obliki predstavljeni v nadaljevanju: 

 Izboljšati medsebojne odnose na FOV, spodbujati kreativnost in neformalno druženje 

zaposlenih.  Zagotoviti finančna sredstva, spodbujanje zaposlenih k mobilnosti, 

zagotoviti administrativno podporo (prilagajanje urnika, urejanje formalnih 

dokumentov,...) za daljšo odsotnost zaposlenih, ki je pogoj za izpolnjevanje 



 

habilitacijskih meril in tako skrbeti za napredek zaposlenih.  Urediti položaj mlajših 

sodelavcev. 

 Boljše marketinške kampanje za doseganje večje prepoznavnosti FOV v bližnji in daljni 

okolici. V okviru tega bi predlagal/a uvedbo oddelka/službe (kakorkoli že to 

imenujemo), ki bi skrbela izključno za to, saj se mi zdi, da smo na tem področju izjemno  

podhranjeni. S tem bi se poenotil naš nastop v javnosti, za razliko od sedaj, ko skrbijo 

za promocijo različni pedagoški in nepedagoški delavci, posledica česar je neusklajen 

in nekvaliteten marketinški nastop  - V okviru zmožnosti bi bilo potrebno reducirati 

delovne skupine in podobne \"obstranske\" aktivnosti za pedagoške in nepedagoške 

delavce. Naj delavec dela tisto, zaradi česar je zaposlen, ne pa, da opravlja \"vse po 

malo\". Posledica je drobljenje časa in nekvalitetno opravljeno delo. Menim, da bi 

morali zaposleni delati manj raznolika dela, da se lahko osredotočijo na tisto, za kar 

so zaposleni. V okviru tega bi bilo potrebno tudi reducirati administrativno delo, ki ga 

je preprosto preveč.  - Začetek uvajanja mednarodnih študijskih programov 

 izboljšan vpis: več in boljši študenti  - izboljšani procesi dela, manj birokracije, večja 

učinkovitost  - izboljšana infrastruktura (vzdrževanje stavbe in okolice + nova oprema)  

- izboljšano sodelovanje z okoljem (podjetja, srednje šole) 

 1.) Postopna krepitev raziskovalne dejavnosti (jasno določeni cilji za zaposlene, 

spodbujanje objav v uglednih publikacijah, krepitev medsebojnega sodelovanja pri 

razvoju idej za raziskovalne in/ali aplikativne projekte ipd.).     2.)  Umestitev fakultete 

v mednarodni prostor (izvajanje izbranih predmetov v angleškem jeziku pod okriljem 

Erasmus+ programa, razmislek o razvoju mednarodnega študijskega programa v 

sodelovanju s tujo partnersko institucijo ipd.).    3.)  Promocija fakultete (dvig 

prepoznavnosti in ugleda fakultete, možnosti skupnega sodelovanja s srednjimi 

šolami, izvedba naših vabljenih predavanjih po srednjih šolah, bolj interaktivno 

objavljanje zanimivih zgodb in primerov dobrih praks na spletnih straneh FOV, 

izboljšanje študentske podstrani na spletnih straneh FOV - predstavitev društev, 

projektov študentov). 

 avtonomija fakultete in profesorjev 

 celovito urediti področje promocije 

 Najprej potrebujem oddih od obstoječega dekana, njegovega načina vodenja, 

zaničevanja, omejevanja, nagajanja.  Nato potrebujem oddih od ekstremnih delovnih 

preobremenitev, ki jih obstoječi dekan organizacijsko ni reševal.  Nato bodo lahko prišli 

predlogi. 

 oblikovanje strategije za doseganje zastavljenih ciljev  posodobitev strokovne literature 

v knjižnici,  izboljšati kvaliteto izvajanja predmetov - izboljšanje visokošolske didaktike 

 Ocenjevanje delovne uspešnosti bi moralo biti prilagojeno vsakemu posamezniku in 

vsekakor bolj pogosto (in seveda tudi bolj neformalno) - na vsak mesec. Ne bi smel 

biti tako splošen in rigorozen, kot je sedaj.    Ocenjevanje predavanj/vaj s strani 

študentov naj bi se izvedla pred predavanji (študenti naj bi napisala svoja pričakovanja 

glede snovi), enkrat vmes (na polovici) in na koncu. Ocenjevati bi morali tudi druge 

postavke, ki prispevajo k večji avtonomnosti profesorja in večji kakovosti gradiva. 

 poglobitev e-izobraževanja  uskladitev učne snovi  ureditev raziskovanja 

 ponovna vzpostavitev zaupanja do dekana, kot osebe in inštitucije, ki je sedaj v celoti 

porušeno  pridobivanje dobrih študentov  vzpostavitev pogojev za to, da bomo spet z 

veseljem delali 



 

 Potrebno je povečati enotnost pedagoških delavcev v smislu razvoja študijskih smeri 

in načinov podajanja znanja. 

 Povečati število študentov na podlagi dobrih štud. programov.  Tedenski/mesečni 

sestanki vodij oddelkov in vodstva.  Izboljšanje splošne klime med zaposlenimi. 

 Predlagam, da se razmisli, kako bi bolj enakomerno obremenili pedagoške delavce, 

predvsem asistente, višje predavatelje, tudi docente, ki niso nosilci predmetov. 

Nekateri imajo več kot 10 predmetov in pri tem komaj zberejo dovolj ur za polno 

obvezno. Poleg tega jim zaradi obsežnejših priprav na izvedbo predmetov, primanjkuje 

časa za raziskovalno delo. 

 problem vpisa (število in kvaliteta)  možnosti sofinanciranja udeležbe na konferencah 

in objav v revijah z IF  vzpostavitev ugodne delovne klime, medsebojni odnosi 

 promocija FOV in študijskih programov  aktivno iskanje izrednih študentov  neformalno 

druženje zaposlenih za boljše vzdušje in višjo pripadnost FOV  finančna podpora za 

alumni klub FOV, da končno zaživi 

 ureditev laboratorija na katedri za poslovne in delovne sisteme 

 Ustrezno vodenje fakultete, upoštevanje pravic zaposlenih. 

 Večja angažiranost VSEH sodelavcev v razvojne naloge oz. naloge z dodano 

vrednostjo! Za to bo potrebno spremeniti kulturo organizacije, kar bo izredno  zahtevna 

naloge novega vodstva! 

 zagotavljanje finančnih sredstev za uspešno poslovanje fakultete  pridobivanje 

študentov, promocijske aktivnosti 

 zagotoviti programe (FIPS, AIPS), ki bodo omogočali normalno delo  



 

7 Pobude, predlogi in pripombe 
V sklopu ankete smo anketirance na koncu tudi prosili, da podajo svoje pobude, predloge in 

pripombe. Dobili smo 9 komentarjev, ki so v nespremenjeni obliki predstavljeni v nadaljevanju: 

 Potrebno je zagotoviti enake delovne pogoje in opremo za vse zaposlene. Primer, 
nekateri zaposleni imajo 1 kos zastarele opreme, drugi imajo npr. 2 ali več kosov 
modrene opreme.  Predlagam uvedbo pravilnika 1 naprava na zaposlenega, razen če 
oseba za svoje raziskovanje ali področje dela potrebuje dodaten kos opreme, vendar 
mora biti potreba po tem utemeljena. 

 Upam, da bo novo vodstvo bolj transparentno od sedanjega 

 moj predlog da se bolj natančno opredeli kaj pomeni vodstvo fakultete že tretje leto ni 
upoštevan, zato je morda ironično vprašanje če so pobude in ideje posameznikov 
upoštevani. ;-) 

 Nagrajevanje na podlagi doprinosa k organizaciji - ne nujno v neposrednem denarnem 
smislu. 

 odprava takega načina beleženja prisotnosti in obravnave profesorja kot rutinskega 
proizvodnega delavca 

 Pripomb je preveč za navajanje. 

 priprava predmetov za poučevanje v angleškem jeziku 

 Ureditev elektronske evidence (on line) nad stanjem diplomskih del (dostop naj bi imeli 
referat, mentor, somentor, diplomant, predstojnik katedre ter vodstvo fakultete). 

 Več aktivnosti bi bilo potrebnih z vidika razvoja kulture kakovosti. Vodstvo mora z 
zgledom pokazati zavezanost h kakovosti in udejanjati načela poslovne odličnosti. 

  



 

Priloga 
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Q1 - I. ODNOSI MED ZAPOSLENIMI  
 
 Sploh ne 

drži 

Ne drži Delno ne 

drži, delno 

drži 

Drži Popolnom

a drži 

Z neposrednimi sodelavci/sodelavkami imam 

dober odnos.      

Z neposredno nadrejeno osebo imam dober 

odnos.      

Odnosi med vsemi zaposlenimi na  fakulteti so 

dobri.      

Odnos  vodstva  fakultete do zaposlenih je 

dober.      

Pedagoški in nepedagoški delavci dobro 

sodelujejo.      

Pedagoški delavci imajo primeren odnos do 

nepedagoških sodelavcev.      

Nepedagoški delavci imajo primeren odnos do 

pedagoških sodelavcev.      

Posamezne organizacijske enote na FOV dobro 

sodelujejo med seboj.      

V delovnem okolju ne zaznavam mobinga.      
 

 
Q2 - II. MATERIALNI DELOVNI POGOJI  
 
 Sploh ne 

drži 

Ne drži Delno ne 

drži, delno 

drži 

Drži Popolnom

a drži 

Zagotovljeni so ustrezni delovni pogoji 

(primerna temperatura, ni hrupa,…)      

Opremljenost delovnega mesta je dobra.      
Pri nabavi in posodabljanju opreme se 

upoštevajo moje želje in potrebe.      

Varnost na delovnem mestu je zagotovljena.      
Delovni čas mi ustreza.      
Delovno mesto mi zagotavlja ustrezno socialno 

varnost.      

Plača mi ustreza.      
 

 
Q3 - III. DELO IN NALOGE  
 
 Splon ne 

drži 

Ne drži Delno ne 

drži, delno 

drži 

Drži Popolnom

a drži 

Delo in naloge so jasno opredeljene.      
Napotki neposredno nadrejenih so jasni.      
Delo je kreativno.      
Delo je zanimivo.      
Delo me veseli in prispeva k osebnemu 

zadovoljstvu.      

Pri delu sem samostojen/samostojna.      
Moji predlogi in pobude so upoštevani.      



 

 Splon ne 

drži 

Ne drži Delno ne 

drži, delno 

drži 

Drži Popolnom

a drži 

Kriteriji za vrednotenje moje delovne uspešnosti 

so znani.      

Za dobro opravljeno delo sem 

pohvaljen/pohvaljena.      

Za dobro opravljeno delo sem 

nagrajen/nagrajena.      

Uspešnost mojega dela se vrednoti po vnaprej 

znanih kriterijih.      

Nadrejena oseba, ki ocenjuje mojo delovno 

uspešnost,  dodeljeno oceno jasno utemelji.      

S svojim delom prispevam k uspešnosti 

fakultete.      

Z rezultati svojega dela na fakulteti sem 

zadovoljen/zadovoljna.      

 

 
Q4 - IV. KARIERA IN MOŽNOST RAZVOJA  
 
 Sploh ne 

drži 

Ne drži Delno ne 

drži, delno 

drži 

Drži Popolnom

a drži 

Z dosedanjim osebnim razvojem sem 

zadovoljen/zadovoljna.      

S svojim delovnim mestom sem 

zadovoljen/zadovoljna.      

Za svoje delo se želim dodatno izobraževati.      
Z možnostmi izobraževanja sem 

zadovoljen/zadovoljna.      

Fakulteta me podpira pri dodatnem 

izobraževanju.      

Kriteriji za napredovanje so jasni.      
Zaposleni na vseh ravneh imamo enake 

možnosti za napredovanje.      

Zadovoljen/zadovoljna sem z uvedbo letnih 

razgovorov z vodstvom.      

Želim si, da bi uvedli letne razgovore 

zaposlenih z neposredno nadrejeno osebo.      

 

 
Q5 - V. ZAVZETOST, MOTIVACIJA IN PRIPADNOST FAKULTETI  
 
 Sploh ne 

drži 

Ne drži Delno ne 

drži, delno 

drži 

Drži Popolnom

a drži 

Menim, da sem pomemben član FOV.      
Dobro opravljeno delo se na FOV hitro opazi.      
Dobro opravljeno delo na FOV je pohvaljeno.      
Pripravljen/pripravljena sem na dodaten napor, 

kadar se to pri delu zahteva.      

Čutim pripadnost FOV.      
Želim si več neformalnega druženja s sodelavci      



 

 Sploh ne 

drži 

Ne drži Delno ne 

drži, delno 

drži 

Drži Popolnom

a drži 

na FOV. 

 

 
Q6 - VI. VODSTVO FAKULTETE  
 
 Sploh ne 

drži 

Ne drži Delno ne 

drži, delno 

drži 

Drži Popolnom

a drži 

Z delom vodstva  fakultete sem 

zadovoljen/zadovoljna.      

Vodstveni delavci FOV so dostopni za 

probleme zaposlenih.      

Z načinom vodenja fakultete sem 

zadovoljen/zadovoljna.      

Pred končno odločitvijo vodstva je moje mnenje 

upoštevano in enakopravno obravnavano.      

 

 
Q7 - VII. INFORMIRANOST  
 
 Sploh ne 

drži 

Ne drži Delno ne 

drži, delno 

drži 

Drži Popolnom

a drži 

O dogajanju na FOV sem dobro 

obveščen/obveščena.      

Informiranost med oddelki je dobra.      
Seznanjen/seznanjena sem z akti UM in FOV.      
Spletne strani FOV mi omogočajo dostop do 

potrebnih informacij.      

Vodstvo FOV mi posreduje potrebne 

informacije.      

Neposredno nadrejeni mi posreduje potrebne 

informacije.      

 

 
Q13 - Prosimo, ocenite strinjanje s spodnjo trditvijo.  
 
 Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti niti Se 

strinjam 

Povsem se 

strinjam 

Menim, da imam zaradi neurejenih delovnih 

razmer zdravstvene težave.      

 

 
Q8 - IX. PODATKI O ANKETIRANKI/ANKETIRANCU  
 

 

 
Q9 - Delovna doba na fakulteti  
 

 5 let ali manj  



 

 več kot 5 let in do vključno 10 let  

 več kot 10 let in do vključno 20 let  

 nad 20 let  
 

 
Q10 - Delo, ki ga opravljate:  
 

 pedagoška sodelavka/pedagoški sodelavec oziroma raziskovalka/raziskovalec  

 nepedagoška sodelavka/nepedagoški sodelavec  
 

 
Q11 - X. Glede na to, da se bo jeseni zamenjalo vodstvo fakultete, bi vam tu radi ponudli možnost, da 

napišete npr.  tri področja, za katera mislite, da bi morala biti v študijskem letu 2016/17 prioritetna. 

Poskusite napisati čim bolj konkretno, kaj imate v mislih. Lahko zapišete seveda tudi svoj pogled tako na 

problem, kot možne korake oz. predloge pri reševanju problema oz. izboljševanju trenutne situacije.  
 

 

  

 

 

 
Q12 - X. Veseli bomo vaših pobud, predlogov in pripomb:  
 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


