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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 6. marca 2017. Obisk 
zavoda Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta  je bil opravljen dne/med 12. in 13. aprila  2017 in 
je potekal po urniku, ki je bil usklajen z vodstvom visokošolskega zavoda. Skupina strokovnjakov je na 
pripravljalnem sestanku, ki je potekal 11. aprila 2017, uskladila priprave na obisk in kasneje pripravila 
skupno poročilo o zunanji evalvaciji. 
 
Pregledani sta bili dve vlogi za reakreditacijo z vsemi obveznimi prilogami,  pregledali pa smo še nekaj 
dodatnega gradiva: Samoevalvacijsko poročilo za leto 2015/16, ki smo ga dodatno upoštevali pri 
analizi stanja, urnik izvedbe programa PAI za študijsko leto 2016/17, dva primera zaključnega dela na 
programu Likovna pedagogika 2. stopnja, protokole praktičnega izobraževanja v programu PAI in 
zapisnike Akademskega zbora Pedagoške fakultete za leti 2016 in 12017.  
 
Pri razgovorih so sodelovali: 

- vodstvo fakultete, dekan, prodekani in predstavniki oddelkov,  
- študentski funkcionarji vseh smeri, 
- člani komisije za kakovost, 
- študenti in diplomanti študijskega programa Likovna pedagogika, ki niso člani organov 

fakultete, 
- študenti študijskega programa za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje,  
- predstavniki zunanjega okolja študijskega programa Likovna pedagogika 2.st  in programa 

Pedagoško-andragoško izobraževanje, 
- visokošolski učitelji in vodja oddelka Likovna umetnost, 
- asistenti in laboranti oddelka Likovna umetnost, 
- visokošolski učitelji  programa za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje in 

vodja oddelka, 
- člani habilitacijska komisija, komisije za študijske zadeve, komisije za znanstveno raziskovalno 

dejavnost, za založniško dejavnost, 
- podporni in drugi sodelavci PeF. 

 
 
 

Skupini strokovnjakov so bili zagotovljeni zelo dobri pogoji za delo. Omogočen ji je bil vpogled v 
ključne dejavnosti fakultete.  
 
Po koncu obiska smo zaposlenim na fakulteti predstavili  glavne ugotovitve  evalvacijskega obiska. 
Predstavitve se je udeležila večina zaposlenih učiteljev in sodelavcev programov, ki sta v 
reakreditaciji.  
 

15. 5.  2017 smo preliminarno poročilo poslali  agenciji NAKVIS, ki ga je posredovala prijavitelju. 



 

 

 

 

 

Dne 19. 6. 2017. nam je agencija NAKVIS posredovala odgovor prijavitelja,  Pedagoške fakultete 
Univerze v Mariboru. Zavod je preliminarno poročilo sprejel in se z njim v celoti strinja. Zaradi 
navedenega  skupina strokovnjakov ne vidi razlogov za spreminjanje preliminarnega poročila. S tem 
je poročilo, ki smo ga poslali agenciji 15.5. 2017, dokončno.  

 
  



 

 

 

 

 

1. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA 
 
Ugotovljeno dejansko stanje 
 
Študijski program »Likovna pedagogika 2. stopnja« in program za izpopolnjevanja »Pedagoško-
andragoško izobraževanje« se izvajata v skladu z veljavnimi študijskimi  programi. Učni načrti so z 
nekaj izjemami, zlasti kar zadeva literaturo,  posodobljeni in omogočajo razvoj s programi 
predvidenih kompetenc.   
 
 

 Izpolnjevanje meril za akreditacijo 
 

Študijski program »Likovna pedagogika 2. stopnja« in program za izpopolnjevanje »Pedagoško-
andragoško izobraževanje« izpolnjujeta pogoje in merila za ponovno akreditacijo, kot so določena 
Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov v 28. 
členu.  
 
 

 Analiza ugotovitev 
 

Študijski program »Likovna pedagogika 2. stopnja« in program za izpopolnjevanja »Pedagoško-
andragoško izobraževanje« sta vsebinsko ustrezna. Predloženi učni načrti so skladni s predvidenimi 
kompetencami, katerih razvoj je predviden v ciljih programov. Zahtevnost in struktura učnih načrtov 
je prilagojena stopnji in vrsti študija oziroma izobraževanja, tako da so po vsebini, obvezni literaturi in 
obveznosti študentov skladni in odražajo značilnosti in razlike univerzitetnim drugostopenjskim 
študijem in programom za izpopolnjevanje.  
 

V študijskem letu 2014/15 so na podlagi predlogov in mnenj udeležencev izobraževanja posodobili 
nabor izbirnih predmetov ter zmanjšali število kontaktnih ur v okviru praktičnega usposabljanja in 
izbirnih predmetov ter na ta račun povečali število ur samostojnega dela študentov 
 
Zaradi specifičnosti so v nadaljevanju nekatere ugotovitve, prednosti in priložnosti prikazane posebej 
za študijski program »Likovna pedagogika 2. stopnja« in program za izpopolnjevanje »Pedagoško-
andragoško izobraževanje«  Poudarek je predvsem na ugotovljenih priložnostih za izboljšanje.   
 
Likovna pedagogika 2. stopnja: 
 Na Oddelku za likovno umetnost je 8 matičnih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Z ostalimi 
sodelavci, znanstvenimi delavci in podpornimi delavci, tj. strokovnimi, upravnimi in tehničnimi 
sodelavci so podpisane ustrezne pogodbe o sodelovanju. Kadrovska struktura se zaradi zaposlovalne 
politike spreminja le skozi upokojitve in minimalne odlive, primanjkuje zlasti redno zaposlenih 
asistentov. Program se izvaja šele drugo študijsko leto. Večina študentov prve in druge generacije ima 
trenutno status absolventov. Izreden študij se ne izvaja.  



 

 

 

 

 

Obvezni predmeti v prvem in drugem semestru so vertikalno povezani oz. vsebinsko nadgrajujejo 
temeljne vsebinske sklope oz. področja programa Likovna pedagogika prve bolonjske stopnje in 
usmerjajo študente k bolj specifičnim strokovnim znanjem. 
Vertikalna povezanost je prisotna tudi med semestroma; v prvem semestru pri izbirnih predmetih, ki 
se potem navezujejo na pridobljena znanja pri obveznih izbirnih predmetih drugega semestra, ki se 
nanašajo na umetniško raziskovanje.  
Obvezni predmeti so v smislu vsebinskega poglabljanja vertikalno povezani tudi z izbirnimi predmeti. 
 
Pedagoško-andragoško izobraževanje: Udeležencem, vpisanim v študijski program za 
izpopolnjevanje, nudijo pomoč in svetovanje pri učenju nosilci posameznih predmetov v času 
govorilnih ur in tudi po elektronski pošti. Tehnično pomoč udeležencem nudi strokovna delavka v 
Centru za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. 
 
Predmeti v študijskem programu za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje so 
medsebojno povezani. Predmeti iz pedagoško-psihološko-didaktičnega sklopa predstavljajo smiselno 
celoto, ki skupaj z izbirnimi predmeti predstavlja osnovo praktičnemu pedagoškemu usposabljanju. 
Omenjeni predmeti vključujejo  tudi uvajalno prakso, ki se nadgradi s pedagoško prakso, ki jo 
udeleženci izberejo v skladu s smerjo izobrazbe oziroma predmetnim področjem, za katerega se 
usposabljajo.  
 
Udeleženci študijskega programa za izpopolnjevanje so po svoji osnovni izobrazbi iz različnih smeri, 
nekateri so zaposleni tudi v gospodarstvu ali brezposelni. S pridobitvijo pedagoško-andragoške 
izobrazbe so potencialni iskalci zaposlitve v negospodarstvu, in sicer na področju vzgoje in 
izobraževanja, mnogi med udeleženci pa so v vzgoji in izobraževanju že zaposleni. 
 
Ohranjanje in vzdrževanje stikov z udeleženci poteka preko sodelovanja z zunanjimi strokovnimi 
sodelavci. Pri izvajanju praktičnega usposabljanja imajo stike z mentorji, ki so diplomanti Pedagoške 
fakultete. Stiki z diplomanti se ohranjajo in vzdržujejo tudi v okviru Centra za pedagoško 
izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje, ki za zaposlene strokovne delavce v vzgoji in 
izobraževanju ponuja številne programe, ki so namenjeni  posodabljanju strokovnega znanja. 
 
 

Študijski program Likovna pedagogika 2. stopnja 
 
Prednosti 

- Umetniško področje je pod novim vodstvom izboljšalo svoj status, povečala sta se ugled in 
prisotnost znotraj fakultete in tudi v širšem okolju. 

- Študenti svoja dela razstavljajo samostojno ali v sodelovanju z mentorji, tudi v mednarodnem 
okolju.  

- Redno se pripravljajo semestralne razstave umetniških del profesorjev in študentov.  
- Vključevanje študentov likovne pedagogike v nepedagoške institucije se povečuje, krepi se 

sodelovanje s podjetji v okolju. To mogoča razvoj širokih kompetenc,  ustrezno povezovanje z 
okoljem in bogati pedagoški proces.   



 

 

 

 

 

- Povečuje se podpora vodstva obštudijskim dejavnostim programa LP. 
- Magistrska dela so kvalitetna in odražajo dobro sodelovanje in intenzivne stike med  mentorji 

in študenti.   
- Vključevanje tujih študentov v pedagoški proces bogati študijski program. 
- Pozitivna poročila in povratne informacije mentorjev  praktičnega usposabljanja dokazujejo 

dobro povezanost s prakso. 
 

 
 

Priložnosti za izboljšanje 
 

- Povečati bi bilo potrebno delež praktičnega izobraževanja. 
- Vključevanje študentov v umetniške ustanove v okolju bi bilo smiselno povečati.  Del 

praktičnih vaj bi na primer lahko opravili tudi v ustanovah kot je Umetnostna galerija 
Maribor.  

- Okrepiti bi bilo potrebno izvenštudijske dejavnosti študentov in sodelovanje s študenti drugih 
študijskih smeri ter z vključevanjem v delo in priprave programa za izpopolnjevanje za 
študente drugih študijskih smeri.  

- Okrepiti bi bilo potrebo ponudbo dejavnosti oddelka in študentov 2. stopnje izven fakultete, 
tudi komercialne narave.  

- Glede na delo in zaposlitvene možnosti bi bilo potrebno ustrezno umestiti v program tudi več 
andragoških vsebin in ustrezno povečati število kreditnih točk, namenjenih andragoškemu 
delu.  

- Fakulteta bi lahko v povračilo za dobro mentorstvo ponudila mentorjem različne usluge, 
recimo omogočila brezplačna predavanja profesorjev, ogled fakultete oziroma ateljejev 
(preše), povabilo na ogled razstave itd. 

- Posodobiti bi bilo potrebno literaturo v več učnih načrtih (primer Pripovedno   v likovnem 
delu, Muzeologija in muzejski praktikum…).  

- Praktično izobraževanje na šolah poteka v času ocenjevanja, ki je nelagodno za dijake in 
profesorje/učitelje na posamezni šoli, zato bi ga bilo potrebo uskladiti. 

- Intenzivirati bi bilo potrebo vključitev študentov v umetniške projekte. 
- Bolje bi bilo potrebno urediti priznavanje predmetov ozirom kreditov, ki jih študentje 

pridobijo na izmenjavah. 
- Smiselno bi bilo v izvajanje programa občasno vključiti več gostujočih tujih profesorjev in 

zunanjih sodelavcev. 
- Bolje bi bilo potrebno uravnotežiti pedagoški in umetniški del programa.  

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

Program za izpopolnjevanja »Pedagoško-andragoško izobraževanje« 
 
Prednosti 
 

- Profesorji sproti spremljajo odzivnost študentov in ustrezno prilagajajo tempo in izvedbo 
progama za izpopolnjevanje. 

- Intenzivna je komunikacija s šolami, iz katerih prihajajo udeleženci programa izpopolnjevanja. 
- Izrazito v prakso usmerjena izvedba izpopolnjevanje in poudarek na praktičnih znanjih 

omogoča ustrezen razvoj pedagoških kompetenc. 
- Izvedba progama upošteva značilnosti odraslih udeležencev in gradi na njihovih izkušnjah. 
- Dobo so razvite  in izvedene specialne didaktične vsebine oziroma predmeti. 
- Motivacija udeležencev je visoka. 
- Udeleženci so zelo raznoliki glede na predhodno izobrazbo, izkušnje in  interese, kar omogoča 

veliko notranjo dinamiko bogati andragoški proces. 

Priložnosti za izboljšanje 
- Prenoviti je potrebno spletne strani CPI, ki pokrivajo tudi program »Pedagoško-andragoško 

izobraževanje«. 
- Mentorji praktičnega izobraževanja iz fakultete niso v stiku s tistimi iz prakse, potrebno bi 

bilo povečati komunikacijo med njimi 
- Vsake nekaj let je potrebno ponuditi bivšim udeležencem PAI  in drugim učiteljem dodatna 

predavanja, lahko v obliki posveta, konference, kongresa, kjer lahko pridobljena znanja 
nadgradijo ali ponovno obnovijo.  

- Vključevanje bodočih delodajalcev v prenovo študentskih programov bi lahko bilo bolj 
intenzivno.  

- Posodobiti je potrebno literaturo v učnih načrtih. kot n. pr.  pri učnem načrtu za pedagogiko, 
kjer so vsi viri z letnico pred 2000, v  učnem načrtu za Andragogiko pa  je potrebno vpisati 
reference nosilca.  

- Omogočiti je potrebno tudi dejansko  večjo možnost izbire izbirnih predmetov 
- Udeležencem programa »Pedagoško-andragoško izobraževanje«i je potrebno nuditi večjo 

pomoč pri iskanju možnosti za praktično izobraževanje. 
- Praktično izobraževanje bi bilo smiselno razširiti tudi na andragoške ustanove. 
- Večji poudarek bi bilo potrebno dati vsebinam, ki usposabljajo za delo z otroki s posebnimi 

potrebami in z otroki priseljencev in jih vključiti v obvezni del programa. 
- Bolje  bi bilo potrebno uskladiti vsebine splošne in specialnih didaktik. 

 
 
Neskladnosti 

- Neskladnosti na področju organizacije in izvedbe izobraževanja niso bile ugotovljene.  
 

 



 

 

 

 

 

2. VPETOST V OKOLJE 

 

Ugotovljeno dejansko stanje 

Glede vpetosti v okolje fakulteta s svojim študijskim programom »Likovna pedagogika 2. stopnja« in 
programom za izpopolnjevanje »Pedagoško-andragoško izobraževanje« izkazuje visoko stopnjo 
izpolnjevanja meril, ki so predvidena za njuno ponovno akreditacijo. 
 

 
 

 Izpolnjevanje meril za akreditacijo 

Fakulteta na področju vpetosti v okolje izpolnjuje predvidena merila za ponovno akreditacijo, kot to 
določa 23. člen Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 
programov.  
 

 Analiza ugotovitev 

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru  z vsemi svojimi programi izkazuje visoke standarde 
vpetosti v okolje. Sodeluje z drugimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji na področju znanstvenega in 
umetniškega ustvarjanja. Fakulteta sodeluje tudi z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 
Zavodom RS za šolstvo, Zavodom RS za zaposlovanje, skupnostjo vrtcev in skupnostjo ravnateljev 
osnovnih šol mariborske regije. Posamezni oddelki se povezujejo glede na svoje področje delovanje 
tudi z ustreznimi združenji in zavodi s področja umetnosti, športa in izobraževanja. 
Fakulteta ima vzpostavljeno mrežo stikov in podpisane pogodbe z vzgojno izobraževalnimi zavodi, v 
katerih se zaposlujejo njeni diplomanti in kjer poteka tudi praktično usposabljanje študentov. 
Fakulteta deluje tudi na področju izpopolnjevanja in nadaljnjega usposabljanja svojih diplomantk in 
diplomantov sorodnih študijskih profilov.   
Fakulteta sodeluje v različnih mednarodnih mrežah mobilnosti, ki vključujejo tako mobilnost 
študentov, kot tudi učnega osebja in ostalih zaposlenih. Sodeluje v  programih Erasmus, Erasmus 
Mundus in CEEPUS, ima pa podpisane sporazume tudi  naslednjimi institucijami: Visoka škola za 
vaspitače – Aleksinac (Srbija), Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo 
Palov« u Vršcu (Srbija), Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica 
(Srbija), Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Filozofska fakulteta Univerze v Nišu 
(Srbija) in Pedagoška fakulteta Univerze v Beogradu (Srbija). 
Diplomanti  pedagoških študijskih programov z izjemo Predšolske vzgoje in Športnega treniranja 
praviloma po končanju prve stopnje nadaljujejo izobraževanje na drugi stopnji, kar jim šele  omogoča 
samostojno opravljanje strokovnega  dela v vzgoji in izobraževanju.  
S prvo stopnjo je z omenjeno izjemo  zaposljivost omejena, saj zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja omogoča zaposlovanje  v vzgoji in izobraževanju šele po opravljeni drugi 
stopnji. Zato se tudi program Likovna pedagogika, 2. stopnja smiselno navezuje na univerzitetni 
študijski program Likovna pedagogika 1. stopnja. V svoji strukturi predstavlja nadgradnjo 
dodiplomskega študija v smislu njegovega dopolnjevanja ter poglabljanja. S študijskim programom 



 

 

 

 

 

Likovna pedagogika 2. stopnja ponuja poglobljena znanja, veščine in metode dela za kvantitativno ter 
kvalitativno obravnavo številnih problemov s področja izobraževanja likovne umetnosti in likovne 
pedagogike.  
Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje, ki izvaja tudi program Pedagoško-
andragoško izobraževanje,  je v študijskem letu 2015/2016 uspešno sodeloval z več kot 240 vzgojno-
izobraževalnimi ustanovami (vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, ustanovami za izobraževanje 
odraslih, višjimi šolami) ter fakultetami znotraj UM, bodisi pri izvedbi različnega izobraževanja ali 
organiziranju praktičnega usposabljanja, tako v okviru rednega in izrednega študija na UM ali v okviru 
programov za izpopolnjevanje. Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje 
omogoča diplomantom nepedagoških študijskih programov pridobitev temeljnega, pedagoško 
psihološkega, andragoškega in didaktičnega znanja. Kandidati, vključeni v omenjeni program, si 
pridobijo pedagoško oziroma pedagoško-andragoško izobrazbo, ki jo morajo imeti glede na določila 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Zaradi tega je program nujno potreben 
za zadovoljevanje potreb trga dela na področju izobraževanja.  
 

Prednosti 
- Fakulteta sodeluje v treh ARRS projektih in je aktivno pristopila k znanstveno raziskovalnem 

delu. Pri tem jim veliko opore nudi pisarna za znanstveno raziskovalno delo.  
- Mobilnost zaposlenih je zgledna.   
- Povezovanje s sorodnimi tujimi fakultetami in kroženje profesorjev vključno s študenti je 

stabilno.  
 
 
Priložnosti za izboljšanje 
 

- Sodelovanje z diplomanti bi bilo potrebno formalizirati tudi z ustanovitvijo in 
delovanjem  organiziranih formalnih združenj  diplomantov, kot so alumni klubi in druge 
oblike strokovnih združenj. 

- Fakulteta bi lahko s svojim zlasti umetniškim potencialom delovala v okolju še bolj proaktivno 
in inovativno, za kar ima glede na dolgo tradicijo v okolju dobe pogoje. 

- Svoje delovanje bi na področju likovne pedagogike bilo smiselno v večji  meri razširiti na 
nepedagoške institucije. 

- Mednarodno sodelovanja na vseh področjih je potrebo bolj trdno umestiti  v sistem in 
organizacijsko shemo  delovanja zavoda. 

 
Neskladnosti 

- Neskladnosti na področju vpetosti v okolje  niso bile ugotovljene.  
  



 

 

 

 

 

3. DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

  

Ugotovljeno dejansko stanje 

Fakulteta je organizirana skladno z zakonskimi predpisi in v skladu s statutom univerze v Mariboru 
 

 Izpolnjevanje meril za akreditacijo 

Fakulteta po svoji organiziranosti in načinu delovanja izpolnjuje zakonske predpise in določbe 24. 
člena Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. 
 

 Analiza ugotovitev 

Fakulteta znanstveno raziskovalno deluje na svojih področjih v omejenem obsegu.  Iz elevacijskega 
poročila izhaja, PEF v primerjalnem obdobju izvaja 4 raziskovalne programe in en ciljni raziskovalni 
projekt. Programi se vežejo na različna znanstvena področja (psihologija, kineziologija, slovenistika, 
edukacija).  PEF je v letu 2015/2016 sodelovala v treh projektih, sofinanciranih iz sredstev Evropske 
unije. V obdobju študijskega leta 2014/2015 je PEF UM sodelovala v 4 projektih, sofinanciranih iz 
sredstev Evropskega socialnega sklada  
Nosilci posameznih predmetov so ustrezno habilitirani, kar pomeni, da morajo  izkazati  znanstveno 
raziskovalne in strokovne dosežke. Bibliografija objav in dokumentacija o njihovi izvolitvi v naziv 
dokazuje, da so zaposleni aktivni na znanstveno raziskovalnem, strokovnem in umetniškem področju. 
Ti izsledki znanstvenega, raziskovalnega in umetniškega dela se vključujejo  v posamezne študijske 
programe, kar je razvidno iz temeljne literature pri posameznih predmetih, prav tako pa visokošolski 
učitelji svoja znanja s tega področja prenašajo neposredno na študente skozi pedagoški proces. Kot 
rečeno, pa fakulteta  sama ne izvaja dovolj samostojnih raziskovalnih projektov kot tudi ciljno 
raziskovalnih ne, kar je posledica ekonomskih omejitev in premalo načrtne in sistematične skrbi  za 
razvoj znanstveno raziskovane dejavnosti. 
Fakulteta teži tudi k temu, da aktivno vključuje študente v znanstveno raziskovalno in umetniško delo 
z objavami raziskav, ki jih izvedejo študenti ter udeležbo v umetniških projektih in aktivnostih 
(razstave, koncerti ipd.). Fakulteta sistematično spremlja dosežke na omenjenih področjih, kjer so 
vključeni študenti in njihovi mentorji.  
Umetniška dejavnost študentov Oddelka za likovno umetnost je pestra, številčna in kvalitetna. 
Študenti sodelujejo v različnih umetniških projektih, pripravljajo razstave na fakulteti in izven nje. V 
primerjalnem obdobju so nekateri študenti umetniško delovali tudi na mednarodni ravni.  
V strokovnih organih in organih upravljanja so študentje zastopani neenakomerno po smereh študija, 
odsotni so tudi izredni študentje. 
 
 

Prednosti 
 
- Okrepitev znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela  v zadnjem obdobju. 



 

 

 

 

 

- Jasno in transparentno je organizirano ocenjevanje delovne uspešnosti. 
 
 
Priložnosti za izboljšanje 
 

- Formalni status oddelka za likovno pedagogiko je neustrezen z vidika možnosti predstavljanja 
javnosti in konkuriranju na nacionalnih in mednarodnih projektih, zato je potreben resen 
razmislek o reorganizaciji umestitve umetniških disciplin na UM.  

- Izboljšati je potrebno  sodelovanje posameznih organizacijskih enot, saj je polovica 
zaposlenih nezadovoljna.  

- Akademski zbor se redno sklicuje, potrebna je še bolj konstruktivno in organizirano 
delovanje.  

- Zaposlenim je treba predhodno posredovati gradivo za akademski zbor. 
- Doseči je  treba povečevanje prijav na: a) temeljne in aplikativne raziskovalne projekte; b) 

podoktorske raziskovalne projekte; c) mednarodne razvojne projekte ter d) interdisciplinarne 
raziskovalne projekte.  

- Pričeti je potrebno z intenzivnejšo  pripravo znanstvenih sestankov in konferenc, okroglih miz 
in znanstvenih simpozijev kakor tudi za promocijo in širitev predstavitev umetniških dosežkov 
učiteljev in študentov.  

- Spodbujati je potrebno izboljšanja znanstvenega in strokovnega povezovanja med 
zaposlenimi z izmenjavo znanj znotraj vsebinsko povezanih področij.  

 

Neskladnosti 

- Neskladnosti na področju delovanja Pedagoške fakultete in njenih študijskih programov niso 
bile ugotovljene.  

 

  



 

 

 

 

 

4. KADRI 

 

Ugotovljeno dejansko stanje 

Fakulteta razpolaga z zadostnim številom polno zaposlenih in pogodbenih zunanjih  učiteljev  in 
sodelavcev, ki so potrebni za izvedbo študijskih programov.  
 

 Izpolnjevanje meril za akreditacijo 

Izkazana kadrovska struktura je glede na merila  ustrezna  za izvajanje študijski program »Likovna 
pedagogika 2. stopnja« in programa za izpopolnjevanja »Pedagoško-andragoško izobraževanje«.  
 

 Analiza ugotovitev 
 

Struktura zaposlenih se zaradi omejitev pri zaposlovanju spreminja le skozi upokojitve in minimalne 
odlive. To se  odraža tudi v povečevanju števila rednih profesorjev in upadanju števila docentov in 
asistentov. Nekateri oddelki oziroma smeri študija kot je n. pr. Likovna pedagogika, si v tej situaciji 
pomagajo s pogodbenimi sodelavci. Pogodbenih sodelavcev pa je tudi na celotni fakulteti je več kot 
redno zaposlenih.  V letu 2015 / 16 je bilo redno zaposlenih 61 visokošolskih učiteljev, sodelavcev in 
raziskovalcev in 101 pogodbenih.  
Prepoznati je mogoče upadanje ocen nezadovoljstva zaposlenih  glede odnosov med zaposlenimi. V 
zadnjih treh letih je opaziti porast zadovoljstva z delom vodstva matične fakultete in  odnosov med 
vsemi zaposlenimi na fakulteti. Nekoliko je nižje zadovoljstvo zaposlenih z neposredno nadrejeno 
osebo. Glede na minulo leto je bilo  leta 2015/16 zaznati rahel porast ocene o zaznavanju prisotnosti 
mobinga, ki se je sicer približal oceni izpred nekaj let.  
Fakulteta trenutno deluje brez tajnice, saj je dosedanji  potekel mandat, imenovanje  novega tajnika 
oziroma tajnice pa  ni bilo pravočasno izvedeno.  
 

Prednosti 
 

- Zaposleni aktivno vključujejo gostujoče predavatelje, ko so ti  prisotni.  
- Študenti zaposlene ocenjujejo kot dobro dostopne in aktivne. 
- Vodstvo je prisluhnilo preobremenjeni kadrovski sestavi referata za študentske zadeve in 

zaposlilo dodatno osebo.  
- V okviru oddelčnih seminarjev potekajo redne diskusije ob dispozicijah magistrskih nalog,   

 
Priložnosti za izboljšanje 
 

- Kadrovska podhranjenost se rešuje z zunanjimi sodelavci,  ki navadno ne kažejo velike 
pripadnosti fakulteti in so na splošno slabše ocenjeni v študentskih anketah.  Povečati je 
potrebno delež redno zaposlenih v primerjavi s pogodbenimi sodelavci. 



 

 

 

 

 

- Prizadevati si je potrebno za več mladih strokovnih in pedagoških sodelavcev, zlasti 
asistentov.   

- Zaposleni so izrazili željo po večji spodbudi ustvarjalnosti in dodatnemu izobraževanju. 
- Mobilnost študentov in zaposlenih ter raziskovanje sta se izjemno povečala zaradi česar je 

pisarna za podporo mobilnosti preobremenjena z delom na dveh področjih. To se odraža v 
nezadovoljstvu študentov,  zato predlagamo, da se pisarna kadrovsko okrepi ali pa se 
ustanovi samostojna posebna služba za izmenjave.  To zahteva urgentno ukrepanje. 

- Nujno je rešiti problematiko zaznavanja mobinga in negativnih odnosov nadrejenih, na kar je 
bilo v preteklosti že opozorjeno.   

- Urediti je potrebno volitve za predstojnike oddelkov na tajnih volitvah, ne pa z javnim 
glasovanjem. Vodstvo je to že predlagalo, vendar so nekateri člani senata  nasprotovali 
spremembi, kar samo zase odraža medsebojne odnose in  organizacijsko kulturi na 
posameznih oddelkih. To ustvarja pogoje, ki omogočajo notranje napetosti in zaznavanje 
mobinga.  

- Pospešiti oziroma čim hitreje je potrebo izpeljati imenovanje novega tajnika fakultete. 
 
Neskladnosti 

- Neskladnosti na področju kadrov  niso bile ugotovljene.  
 
 
  



 

 

 

 

 

5. ŠTUDENTI  

 

Ugotovljeno dejansko stanje 

Študentje vseh smeri študija so ustrezno organizirani in vključeni v delovanje fakultete na vseh za to 
predvidenih področjih ter aktivno sodelujejo  v njenih organih. Negativno odstopa le zastopanost 
izrednih študentov.    
 

 Izpolnjevanje meril za akreditacijo 

Presojana programa kot tudi zavod v celoti izpolnjuje kriterije delovanja in  vključenosti študentov, ki 
jih Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov določajo 
v 26. členu. 
 

 

 Analiza ugotovitev 

Skupno število študentov na Pedagoški fakulteti v letu 2015/2016 je bilo na  1130 (brez absolventov), 
eno leto prej 1085 in dve leti pred tem 1065 študentov na rednem in izrednem študiju. Tendenca 
povečanja števila študentov je na izrednem študiju, na rednem študiju pa se skupno število študentov 
zmanjšuje.  
Na bolonjskih študijskih programih 1. stopnje (VS) je tendenca povečanja števila izrednih študentov 
Na bolonjskih študijskih programih 1. stopnje (UN) se število rednih študentov v primerjalnem 
obdobju zmanjšuje, kar je med drugim tudi posledica manjšega števila razpisanih prostih mest od leta 
2013/2014 naprej.  
Na študijskih programih 2. stopnje se je v zadnjih dveh primerjalnih letih povečano število rednih in 
izrednih študentov. Povečanje števila je pričakovano, saj so bili v študijskem letu 2013/2014 prvič 
izvedeni drugostopenjski programi Likovna pedagogika, Razredni pouk ter Inkluzija v vzgoji in 
izobraževanju, od študijskega leta 2014/2015 dalje pa tudi drugostopenjski program Glasbena 
pedagogika.  
Skupno število študentov 3. stopnje upada (9 študentov 2012/13,  6 študentov leta 2014/15, in  5 
študentov 2015/16 ). 
Na izrednem študiju je opazna tendenca povečevanja števila vpisanih izrednih študentov, kot tudi 
povečanje števila razpisanih mest v zadnjem letu.  Nekateri oddelki, kot n. pr. Likovna pedagogika  2. 
stopnja, ne organizirajo izrednega študija Napredovanje študentov se povprečno giblje med 85,25% 
in 87,55%.   
PeF ima dobro vzpostavljen tutorski sistem, v katerega je vključeno akademsko osebje in študenti. 
Organizirana je svetovalnica za študente, ki pa je med študenti slabo poznana. Pedagoška fakulteta je 
ustanovila tudi Karierni center Pedagoške fakultete, vendar se študenti zaenkrat nanj v večini ne 
obračajo. V okviru nadaljnjega izobraževanja so diplomantom ponudili študijski program za 
izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine in študijski program za 



 

 

 

 

 

izpopolnjevanje izobrazbe "Pedagoško-andragoško izobraževanje". Med 22. posodobitvenimi 
programi sta bila izpeljana zgolj dva, predvidoma zaradi majhnega števila prijav.  
 Mobilnost študentov iz tujine znaša 0,65% in se tekom let ni bistveno spremenila. 
Študentje so ustrezno organizirani.  V skladu z Zakonom o visokem šolstvu in s Statutom UM 
sodelujejo študenti v vseh organih UM z najmanj eno petino voljenih posameznikov študentov. V 
Senatu Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru so trije predstavniki ŠS PeF, v drugih komisijah 
Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru pa po dva oz. en predstavnik,  le v  Akademskem 
zboru je zastopanost študentov nekoliko prenizka.  V Študentskem svetu Univerze v Mariboru ima 
Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru dva predstavnika, v disciplinskem sodišču prve stopnje pa 
enega predstavnika. V organih fakultete niso zastopani študentje izrednega študija. 
 
 

Prednosti 
 

- Dobro deluje tutorski sistem. 
- Študentski svet je pričel z organizacijo obštudijskih dejavnosti kot je n. pr. projekt, kamor so 

študenti na sobotno druženje povabili otroke iz vrtcev in osnovnih šol.  
- Uveljavljanje nagrad za najboljše izdelke študentov (magistrske naloge, likovni dosežki, 

vključitev v Perlachovo nagrado) jim pomeni veliko spodbudo za kvalitetno delo 
- Diplomanti so zadovoljni s pridobljenim znanjem.  
 

Priložnosti za izboljšave 
 
- Mobilnost je nizka zaradi tega, ker profesorji ne priznavajo predmetov ali ker imajo študenti 

težave z iskanjem programov v  tujini, zato je potrebno okrepiti podpor študentom na teh 
dveh področjih. 

- Vključitev izrednih študentov v organe fakultete. 
- Diplomanti so neformalno povezani, potrebno bi bilo zagotoviti še formalno organiziranje.  
- Ponovna vzpostavitev tri tedenskega izobraževanje v tujini v okviru Erasmus plus programa. 
- Povečati bilo potrebno obseg obštudijskih dejavnosti kot so okrogle mize, kongresi in druga 

tematska  srečanja. 
 

Neskladnosti 

Neskladnosti na področju študentov niso bile ugotovljene.  
 

 
  



 

 

 

 

 

6. MATERIALNE RAZMERE 

 

Ugotovljeno dejansko stanje 

Fakulteta razpolaga z ustreznimi prostori in nujno opremo za nemoteno zagotavljanje izvajanja  
programov 
 

 Izpolnjevanje meril za akreditacijo 

Fakulteta izpolnjuje materialne pogoje za akreditacijo in razpolaga z ustrezno opremo, prostori in 
drugimi materialnimi viri v skladu s 27. členom Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo 
visokošolskih zavodov in študijskih programov.  
 

 Analiza ugotovitev 

Materialna sredstva  za študijsko dejavnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru so dolgoročno 
zagotovljena z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, 
št. 7/2011), medtem ko se znanstveno in raziskovalno oziroma strokovno delo financira iz različnih 
virov.  Pomemben vir predstavljajo tudi šolnine na izrednem in doktorskem študiju.  
Skupna neto površina zgradbe znaša 2808 m2 in obsega predavalnice (6), specializirane učilnice – 
npr. računalniška učilnica, telovadnica, laboratorij, ateljeji (7), seminarske učilnice (15), kabinete (49), 
prostore za administrativno-upravne zadeve (13).  Skupno število sedežev v vseh prostorih je cca. 
1250. Primanjkuje velikih učilnic. Za programe športno treniranje se uporabljajo tudi dodatno najeti 
prostori.  Pedagoška fakulteta je kot del Univerze v Mariboru povezana v univerzitetni informacijski 
sistem, ki omogoča informacijsko podporo na področju izobraževalne dejavnosti (AIPS), na 
kadrovskem področju (KIPS) in finančnem področju (FIPS). Pedagoška fakulteta ima vso potrebno 
programsko in strojno opremo, učno tehnologijo in opremo, da lahko koristi vse navedene storitve.  
 Predavalnica so opremljene z informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Študenti imajo na hodnikih 
fakultete, v knjižnici in čitalnici na razpolago računalnike in internetne povezave. Vzpostavljena je 
virtualna predavalnica na sistemu Moodle,  ki omogoča pedagoškemu kadru, da obogati predavanja 
in vaje iz predavalnic s sodobnimi oblikami poučevanja s pomočjo gradiv, virov in druge literature v 
elektronski obliki, forumov, ter izvajanje nalog in elektronskega ocenjevanja prek internetnega 
portala.  
Poskrbljeno je za študente s posebnimi potrebami. Prilagojene so sanitarije, dvigalo, dostop je v 
večino prostorov in predavalnic, do knjižnice, fotokopirnice in restavracije, omogočeno jim je tudi 
ločeno parkirišče pred fakulteto. 
Miklošičeva knjižnica – FPNM je matična knjižnica treh fakultet, in sicer Filozofske fakultete (UM FF), 
Pedagoške fakultete (UM PEF) in Fakultete za naravoslovje in matematiko (UM FNM). Knjižnica nima 
posodobljene računalniške opreme. Potrebuje kompaktno skladišče in novo notranjo opremo 
knjižnice. Na dan 31. 10. 2014 je knjižnični fond obsegal 145.972 enot. V Mali časopisni čitalnici so na 
voljo znanstvene, strokovne in poljudne revije ter dnevno časopisje.  Posebnost je neknjižno gradivo, 
ki je namenjeno manjši ciljni skupini uporabnikov (didaktiki, glasbeniki…). 



 

 

 

 

 

PF spremlja porabo pridobljenih finančnih sredstev v skladu s pristojnostjo in odgovornostjo dekana 
in poslovodnega odbora Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru (program dela in odobritve zahtev 
za izplačilo finančnih sredstev glede na izvedena izobraževalna, raziskovalna in druga strokovna dela).  
Po podatkih Samoevalvacijskega poročila Pedagoške Fakultete Univerze v Mariboru za študijsko leto 
2013/14 kar 65% zaposlenih ni zadovoljnih z opremljenostjo svojega delovnega okolja.  
 

Prednosti 
- Delna prenova ateljejev in izboljšanje pogojev za delo 
- Nakup nove grafične stiskalnice.  
- Vsaka predavalnica je opremljena vsaj z osnovno informacijsko komunikacijsko tehnologijo.  
- Študenti imajo v knjižnici in čitalnici na razpolago računalnike in internetne povezave.  
- Knjižnica je prenovljena.  

 
Priložnosti za izboljšanje 

- Celovito posodabljanje materialnih pogojev, zlasti ateljejev, kabinetov in iskanje dodatnih 
prostorov v okviru UM.  

- Posodobitev računalniške opreme - tudi v knjižnici.  
- Ureditev Wi-Fi sistema na celotnem območju Fakultete.  
- Za potrebe članice bi morala biti prilagojena taksonomija umetniške dejavnosti.  

 

Neskladnosti 

- Neskladnosti na področju materialnih pogojev  niso bile ugotovljene.  
 

 
  



 

 

 

 

 

7. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

 

 

Ugotovljeno dejansko stanje 

Fakulteta je ustrezno organizirana za spremljanje in zagotavljanje kakovosti  in ima utečen sistem in 
mehanizme, ki so za to potrebni. Na fakulteti deluje Komisija za kakovost kot posebna komisija 
njenega senata. Vsako leto fakulteta pripravi in ustrezno javno objavi Samoevalvacijsko poročilo 
 

 Izpolnjevanje meril za akreditacijo 

Fakulteta na področju zagotavljanja kakovosti izpolnjuje kriterije za ponovno  akreditacijo svojih 
programov, kot so določeni v 28. členu Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih 
zavodov in študijskih programov.  
 

 Analiza ugotovitev 

Kakovost izvajanja in realizacije izobraževalnega procesa se ugotavlja na več nivojih. Najpogostejši in 
najbolj uveljavljen način ugotavljanja kakovosti je izvedba anket. Na fakulteti se izvaja enotna 
univerzitetna anketa. Vodstvo fakultete skupaj z dekanom skrbi za izpeljavo ankete, za evalvacijo 
rezultatov ankete ter zbrane informacije posreduje zainteresiranim subjektom. Ob anketi se kakovost 
spremlja in ugotavlja še z neposrednimi razgovori dekana s študenti, učitelji, asistenti, strokovnimi 
delavci ter ob podpori nekaterih internih anketnih vprašalnikov, namenjenih analiziranju kakovosti 
posameznih značilnosti študijskega procesa oziroma posameznih programov na PeF. 
 
Poleg utečenih postopkov fakulteta izvaja tudi analizo zadovoljstva zaposlenih kakor tudi analizo 
zadovoljstva študentov vseh programov glede praktičnega usposabljanja. Obe analizi je ob utečenih 
anketah zadovoljstva študentov uporabila za izboljšanje kakovosti delovanja.  
 

Prednosti 
 

- Ažurno in temeljito pripravljeno poročilo o kakovosti, ki vključuje vse vidike dela, tudi analize 
zadovoljstva zaposlenih, kar omogoča celovit vpogled v delovanje zavoda 

- Okrepljeno je  delovanje, vpliv in zanimanje za delo komisije za kakovost, ki postaja 
pomemben  dejavnik razvoja  fakultete in njenih programov. 

- Organizirane in izvedene so bile različne oblik izobraževanja za učitelje  in sodelavce, ki je 
namenjeno povečanj kakovosti pedagoškega dela. 

- Zaznati je povečano delovanje posameznikov pri neformalni  samoevalvaciji svojega dela 
- Vzorno so pripravljeni akcijski načrti.  
- Sodelovanje vseh članov oddelka pri pregledu in odobritvi magistrskih nalog na Oddelku za 

likovno umetnost bogati pedagoški proces.. 



 

 

 

 

 

- Poglobitev znanja o otrocih s posebnimi potrebami, razredništva, integraciji priseljencev na 
PAI. 

 
 
Priložnosti za izboljšanje 

 
- Povečati je potrebno delovanje študentov na vseh nivojih in preseči njihovo pretežno pasivno 

držo, katere posledica je tudi homogenizacija študentskih organov na fakulteti in njihove 
prisotnosti  v organih fakultete 

- Potreben bi bil razmislek  načinu, kako vključiti  individualno neformalno samoevalacijo 
posameznih učiteljev in sodelavcev  v formalno  obliko samoevalvacije. 

- Posodobitev akcijskega načrta za mednarodno sodelovanje - nekateri časovni okviri so do 
leta 2012.  

- Vključiti PAI v samoevalvacijsko poročilo.  
- Posodobitev nekaterih učnih načrtov. 
- Okrepiti bi bilo smiselno analizo stanja na posameznih oddelkih v končnem evalvacijskem 

poročilu.  
 

Neskladnosti 

- Neskladnosti na področju zagotavljanja kakovosti niso bile ugotovljene 

 
  



 

 

 

 

 

POVZETEK 

Za ponovno akreditacijo predložena programa,  študijski program »Likovna pedagogika 2. stopnja« in 

program za izpopolnjevanja »Pedagoško-andragoško izobraževanje« izpolnjujeta formalne in 
vsebinske pogoje za ponovno akreditacijo. Učni načrti so v glavnem posodobljeni, samoevalvacijsko 
poročilo je ustrezno, posebna pozornost je namenjena tudi praktičnemu izobraževanju in 
usposabljanju, ki bi ga glede na mnenje večine deležnikov bilo potrebno v prihodnje  še nekoliko 
prenoviti in povečati njegov delež v študijskih programih.   
 

 

SUMMARY  

2nd level study program Fine art Education and the post graduate Teacher Education 

Program meets the formal and content-related criteria for re-accreditation. The 

curriculum is mostly updated; self-evaluation report shows that the objectives of both 

programs are achieved. Special attention was paid to the practical training and education 

of students. Also it is basically sufficient; it will need same further improvements and 

extension of its presence in both evaluated study programs.   
 
 

Prednosti in priložnosti za izboljšanje 

Prednosti  Priložnosti za izboljšanje 

Vključevanje študentov likovne pedagogike v 
nepedagoške institucije se povečuje, krepi se 
sodelovanje s podjetji v okolju. To omogoča 
razvoj širokih kompetenc,  ustrezno povezovanje 
z okoljem in bogati pedagoški proces.   

 
Študentje svoja dela razstavljajo samostojno ali v 
sodelovanju z mentorji, tudi v mednarodnem 
okolju, redno pa se pripravljajo tudi semestralne 
razstave umetniških del profesorjev in 
študentov.  

 
Izvedba progama Pedagoško andragoško 
izobraževanje upošteva značilnosti odraslih 
udeležencev , ki so zelo raznoliki glede na 
predhodno izobrazbo, izkušnje in  interese, kar 
omogoča veliko notranjo dinamiko in bogati 
andragoški proces. 

 
Dobo razvite  in izvedene so specialne didaktične 
vsebine oziroma predmeti. 

 

Glede na delo in zaposlitvene možnosti bi bilo 
potrebno ustrezno umestiti v program tudi več 
andragoških vsebin.  
 
Povečati bi bilo potrebno delež praktičnega 
izobraževanja v programu Likovna pedagogika 2. 
stopnja in  ga organizirati tako, da ne bi potekalo 
v času ocenjevanja v šolah.  
 
Fakulteta bi lahko s svojim zlasti umetniškim 
potencialom delovala v okolju še bolj proaktivno 
in inovativno, za kar ima glede na dolgo tradicijo 
v okolju dobe pogoje, svoje delovanje bi na 
področju likovne umetnosti bilo smiselno v večji  
meri razširiti na nepedagoške institucije. 
 
Povečati je potrebno delež redno zaposlenih v 
primerjavi s pogodbenimi sodelavci. 
 
Bolje bi bilo potrebno urediti priznavanje 
predmetov ozirom kreditov, ki jih študentje 
pridobijo na izmenjavah. 
 
Formalni status Oddelka za likovno umetnost je 



 

 

 

 

 

Študenti zaposlene učitelje, strokovne sodelavce 
in ostale zaposlene ocenjujejo kot dobro 
dostopne in aktivne. 

 
Vodstvo je prisluhnilo preobremenjeni kadrovski 
sestavi referata za študentske zadeve in zaposlilo 
dodatno osebo.  

 
Organizirane in izvedene so bile različne oblike 
izobraževanja za učitelje  in sodelavce, ki je 
namenjeno povečanju kakovosti pedagoškega 
dela. 

 
Poglabljajo se znanja o otrocih s posebnimi 
potrebami, razredništvu, integraciji priseljencev 
na programu Pedagoško andragoško 
izobraževanje. 

 
Zelo pozitivna poročila in povratne informacije 
mentorjev  praktičnega usposabljanja dokazujejo 
dobro povezanost s prakso 
 

neustrezen z vidika možnosti predstavljanja 
javnosti in konkuriranju na nacionalnih in 
mednarodnih projektih, zato je potreben resen 
razmislek o reorganizaciji umestitve umetniških 
disciplin na UM.  
 
Mobilnost študentov in zaposlenih ter zlasti 
raziskovanje sta se povečala zaradi česar je 
pisarna preobremenjena z delom na dveh 
področjih. To se odraža v nezadovoljstvu 
študentov,  zato naj se   pisarna kadrovsko 
okrepi ali pa naj se ustanovi samostojna služba 
za izmenjave.  
 
Sodelovanje z diplomanti bi bilo potrebno 
formalizirati tudi z ustanovitvijo in 
delovanjem  organiziranih formalnih 
združenj  diplomantov 
 
Mednarodno sodelovanja na vseh področjih je 
potrebo bolj trdno umestiti  v sistem in 
organizacijsko shemo  delovanja fakultete.  
 
Potrebno je celovito posodabljanje materialnih 
in delovnih pogojev, zlasti ateljejev, kabinetov in 
iskanje dodatnih prostorov v okviru UM.  

-  

 

Zahvale 

           

Vsem, ki so pripomogli k nastajanju poročila in omogočali pogoje za evalvacijo, se komisija iskreno 
zahvaljuje. Posebej se zahvaljujemo delodajalcem, diplomantom in študentom posameznih smeri, ki 
so s svojimi analizami in razmisleki veliko prispevali k ugotavljanju prednosti  in pripravi predlogov za 
izboljšanje.  
 

 


